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 مقدمه -1-1
 ايمدهعکه بخش  باشدیماز صنایع کلیدي در ایران  یکیآن هايزیرمجموعه صنعت خودرو به دلیل گستردگی و تنوع فراوان

 ي مرتبط به آن مانند بازارهايهمچنین بازارها .است یافتهاختصاصاز حوزه ساخت و تولید در این ایران به این بخش 

ه خود داخلی را ب بازارهاياز  توجهیقابلسهم  خودروییخدمات مختلف  ارائه، فروش قطعات خودرو، خودرو خریدوفروش

لف نیرو براي سطوح مخت نیتأماصلی در  يهارشتهتخصصی در حوزه مکانیک خودرو از  هايرشتهو بالطبع  دهندمیاختصاص 

ه فعالیت مشغول ب جمع کثیري در آن میرمستقیغمستقیم و  صورتبهکه  رودیممرتبط با آن به شمار  بازارهايدر این صنعت و 

ي ازهاینوجود نیروي ماهر در سطوح مختلف از  کهيطوربهملموس است  کامالًر جامعه د هاآنعملکرد  و نتایج باشندیم

 .باشدیمي اجامعهضروري هر 

 

 تعریف -1-2
امل که ش بوده ايحرفهو  یفن یآموزش عال يهارشتهاز  یکی مکانیک خودرو ايمهندسی حرفهکارشناسی ناپیوسته رشته 

 .باشدیم یرپذامکان ،لحاظ شده در برنامهکه  یو عمل ينظر دروسآموزش طریق از  هاآندست یافتن به است که  هایییستگیشا

 

 هدف -1-3
 رد یکمک طراح یا یاز عهده سرپرست یو عمل نظري يهااست که با استفاده از آموزه نیروي انسانی یتترب دوره، ینهدف ا

بتواند به سطوح  یاکرده  یتفعال آن در بازاردر صنعت خودرو و خدمات مرتبط با  یديتول يمختلف واحدها يهابخش

 یند:نمانقش یفايا یرز هايینهبتواند در زم ینهمچن د.نائل گرد ینیو کارآفر یخوداشتغال

 در خودرو یدتول هايفرآیند سازيینهبه -

 یدتول هايینههزاستفاده از علوم روز در کاهش  -

 خدمات پس از فروش خودرو و توسعه یروزرسانبه -

 ارائه فرهنگ مناسب یقاز طر یراتو تعم ينگهداریس، سرو هايینهزکاهش ه -

 در هنگام کار آالتینماش یمنیباال، دقت و ا يورارتقاء فرهنگ کار با بهره -

 یشرفتهو پ یزهمکان هايروشبه  یسنت هايروش ییردر تغ یعتسر -

 یتفکر اقتصاد مهندس یجادا -

 ياگسترش اخالق حرفه -

 خدمات یفیک يمنظور ارتقاات بهاطالع ياستفاده از فناور -

 بازار و صنعت ینب یحلقه ارتباط یجادا -
 

 اهمیت و ضرورت -1-4
 یتخصص یکارشناس یبه سطح شغل يدیشد ازیو توسعه، ن ياقتصاد شرفتیدر پ دیروند تول ریشدن و تأث یبا توجه به مقوله صنعت

 ،یکیمکاترون يهاستمیکه س ايگونهبهداستفاده بوده مور يآوردر فن دیشد راتیی. حوزه خودرو در حال تغشودیاحساس م

. لذا وجود باشدیحوزه م نیمدت اانداز کوتاهصفر چشم یندگیبا آال يودروهاو خ یو برق يدیبریمحرکه ه یکیالکترون

 يند امرباشرا داشته  هايآورفن نیا یابیبیو ع يو نگهدار ریساخت، تعم ،یالزم جهت طراح ییکارشناسان متخصص که توانا

رسته  نیا ت،یریو مد یطراح سطوحبا  نیتکنس یجهت ارتباط سطح شغل نی. عالوه بر اباشدیم ریناپذو اجتناب يضرور

و  تیفیمطلوب درروند بهبود ک يبه نحو یعلم نهیتسلط در مهارت و داشتن زم لینقش کند و به دل يفایا تواندیم یخوببه

 د بود.خواه رگذاریخدمات تأث تیکم شیافزا
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 التحصیالننقش و توانایی فارغ -1-5
 مرتبط دروس توانایی

حوزه  خدمات یاو  یدتول فرآیند یلو تحل یبررس

 خودرو

کاربرد مصالح  -قطعات خودرو یدساخت و تول هايروش

 طراحی اجزا -2مقاومت مصالح  -در خودرو یمهندس

راندمان  یشموجود و افزا یهرو سازيینهبه یشنهادپ

 یدتول فرآینددر  یهو اول یو زمان ینسانمنابع ا

کاربرد مصالح  -قطعات خودرو یدساخت و تول هايروش

قطعات  یدساخت و تول يهاکارگاه روش -در خودرو یمهندس

 2قطعات خودرو  یدساخت و تول يهاروش کارگاه -1خودرو 

خدمات پس از فروش و  فرآیندسرپرستی کنترل 

 يحوزه کار نقاط قوت و ضعف خدمات ییشناسا

 مربوطه

ی یابیبعپایش وضعیت و  -هاي خودروبازرسی کیفی مکانیزم

 هايروش -خودرو و کارگاه یکیمکاترون هايیستمس -خودرو

در  یکاربرد مصالح مهندس -قطعات خودرو یدساخت و تول

 خودرو

و  ییدر شناسا یریتمد یتشناخت بازار و قابل

 کاروکسب یجادمنابع الزم در ا یريکارگبه

 هايروش -در خودرو یکاربرد مصالح مهندس -اقتصاد مهندسی

 قطعات خودرو یدساخت و تول

 طراحی موتور خودرو

ک ترمودینامی -ايیانهراسازي یهشبطراحی موتورهاي پیستونی و 

 -2مقاومت مصالح  -حرارت انتقال -2مکانیک سیاالت  -2

 اهو کارگ در خودروهیدرولیک و نیوماتیک  -طراحی اجزا

 طراحی سیستم تعلیق ترمز و فرمان خودرو
 -ايیانهراسازي یهشبهاي هدایت و کنترل و یستمسطراحی 

 دینامیک خودرو -کنترل -ینماش دینامیک -ارتعاشات -ینامیکد

 طراحی سیستم انتقال قدرت خودرو
ت مقاوم -ايیانهراسازي یهشبهاي انتقال قدرت و یستمسطراحی 

 اطراحی اجز -2مصالح 

 تجهیزات دوار پایش وضعیت فرآیندنظارت و انجام 
و  یاتاقان -ارزیابی تجهیزات دوار -پایش وضعیت تجهیزات دوار

 ریاضی مهندسی -ارتعاشات -آن کاريروغنمکانیزم 

 و پایش وضعیت خودرو یابیعیب

 ییکمکاترون هايیستمس -یابی خودرویبعپایش وضعیت و 

هیدرولیک و  -آن کاريروغنکانیزم یاتاقان و م -خودرو و کارگاه

 و کارگاه در خودرونیوماتیک 

شناخت و کار با استانداردهاي کاربردي خودرو د 

 خودروهاي مکانیزمراستاي بازرسی کیفی 
 خودروهاي مکانیزمبازرسی کیفی  -زبان تخصصی

خارجی جهت  خودروسازاناستفاده از منابع 

یرات هاي نگهداري و تعمفرآیند سازيبهینه

 خودروهاي هیبرید و برقی

 یکیمکاترون هايیستمس -و کارگاه یبریديه ی،برق يخودروها

 زبان تخصصی -خودرو و کارگاه

 هايسیستمو تعمیر  یابیبیع ،سازينهیبه طراحی،

 هیدرولیکی و نیوماتیکی خودرو
 زبان تخصصی -و کارگاه در خودروهیدرولیک و نیوماتیک 

خدمات پس  يواحدها مختلف يهابخش یسرپرست

 از فروش

ی یابیبعپایش وضعیت و  -خودروهاي مکانیزمبازرسی کیفی 

 خودرو و کارگاه یکیمکاترون هايیستمس -خودرو

 یکمکان یراتتعمي هاکارگاه ياندازراهطراحی و 

 خودرو
 اقتصاد مهندسی -طراحی تعمیرگاه
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 احرازمشاغل قابل  -1-6

 مرتبط دروس شغل

 یلطراح اتومب

طراحی  -ايیانهرا سازيیهو شب یستونیپ يموتورها یطراح 

 طراحی -ايیانهرا سازيیهشبهاي انتقال قدرت و یستمس

 -طراحی اجزا  -ايیانهرا سازيیهو کنترل و شب یتهدا هايیستمس

 -لکنتر -دینامیک خودرو -دینامیک ماشین -ارتعاشات -دینامیک

 انتقال حرارت

 طراح موتور

ک ترمودینامی-ايیانهراسازي یهشبهاي پیستونی و طراحی موتور

 -2مقاومت مصالح  -حرارت انتقال -2مکانیک سیاالت  -2

 و کارگاه در خودروهیدرولیک و نیوماتیک  -طراحی اجزا

 احتراقی هايماشینمهندس موتور 

 -امیکینرمودت -ايیانهرا سازيیهشبطراحی موتورهاي پیستونی و 

 یکیمکاترون هايیستمس -خودرو ییابیبو ع یتوضع یشپا

 خودرو و کارگاه

 سرپرست کارگاه تولیدي

کاربرد مصالح  -قطعات خودرو یدساخت و تول هايروش

قطعات  یدساخت و تول يهاکارگاه روش -در خودرو یمهندس

 2قطعات خودرو  یدساخت و تول يهاروش کارگاه -1خودرو 

 خدمات –تولید قطعه کارگاه  سرپرست

 ییابیبو ع یتوضع یشپا -خودرو هايمکانیزم یفیک یبازرس

 هايروش -خودرو و کارگاه یکیمکاترون هايیستمس -خودرو

در  یکاربرد مصالح مهندس -قطعات خودرو یدساخت و تول

 -1قطعات خودرو  یدساخت و تول يهاکارگاه روش -خودرو

 2قطعات خودرو  یدساخت و تول يهاروش کارگاه

 یفیت تولیدکارشناس کنترل ک

کاربرد مصالح  -قطعات خودرو یدساخت و تول هايروش

قطعات  یدساخت و تول يهاکارگاه روش -در خودرو یمهندس

 2قطعات خودرو  یدساخت و تول يهاروش کارگاه -1خودرو 

 آالتماشینکارشناس 

و  یاتاقان -ارزیابی تجهیزات دوار -پایش وضعیت تجهیزات دوار

و  در خودروهیدرولیک و نیوماتیک  -نآ کاريروغن یزممکان

 خودرو یابییبو ع یتوضع یشپا -کارگاه

 ي خدمات پس از فروش خودروهایندگینمامدیریت 
ی یابیبعپایش وضعیت و  -خودروهاي مکانیزمبازرسی کیفی 

 خودرو و کارگاه یکیمکاترون هايیستمس -خودرو

 تعمیرگاه سرپرست

 ییابیبو ع یتوضع یشپا -خودرو هايمکانیزم یفیک یبازرس

رنگ، بدنه و  -خودرو و کارگاه یکیمکاترون هايیستمس -خودرو

 تزئینات خودرو

 کارشناس فنی واحد خدمات پس از فروش

 ییابیبو ع یتوضع یشپا -خودرو هايمکانیزم یفیک یبازرس

رنگ، بدنه و  -خودرو و کارگاه یکیمکاترون هايیستمس -خودرو

 تزئینات خودرو
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 کیفیت تعمیرات کنندهرلکنت

 ییابیبو ع یتوضع یشپا -خودرو هايمکانیزم یفیک یبازرس

رنگ، بدنه و  -خودرو و کارگاه یکیمکاترون هايیستمس -خودرو

 تزئینات خودرو

 ترخیص خودرو مسئول

 ییابیبو ع یتوضع یشپا -خودرو هايمکانیزم یفیک یبازرس

رنگ، بدنه و  -رگاهخودرو و کا یکیمکاترون هايیستمس -خودرو

 تزئینات خودرو

 تکنولوژیست مهندسی مکانیک

مقاومت  -حرارت  انتقال -2مکانیک سیاالت  -2ترمودینامیک 

و  در خودروهیدرولیک و نیوماتیک  -طراحی اجزا  -2مصالح 

 کنترل -ارتعاشات -دینامیک -کارگاه

 مهندس اتومکانیک

 یفیک یبازرس -ايیانهراسازي یهشبطراحی موتورهاي پیستونی و 

 -خودرو یابییبو ع یتوضع یشپا -خودرو هايمکانیزم

 -دینامیک خودرو -خودرو و کارگاه یکیمکاترون هايیستمس

 کاربرد -در خودرو یلیتحل يافزارهاکاربرد نرم -کنترل

 در خودرو يعدد يافزارهانرم

 

 طول دوره و شکل نظام -1-7
دوره یک نیمسال تحصیلی و  2 است و هرسال تحصیلی مرکب ازسال  2ی ناپیوسته دوره کارشناس حداکثر مدت مجاز تحصیل

هفته آموزش و یک هفته  6هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل  16تابستانی و هر نیمسال شامل 

ساعت  16احد درس نظري معادل و هر و استدروس نظري و عملی بر اساس مقیاس واحد درسی  امتحانات پایان دوره است.

هر واحد درس  ،در نیمسال ساعت 48و حداکثر  ساعت 32معادل  حداقل در نیمسال، هر واحد درس عملی و آزمایشگاهی

ساعت در  121معادل  یا کارورزي در نیمسال و هر واحد کارآموزي ساعت 64و حداکثر  ساعت 48معادل  حداقل کارگاهی

 باشد.نیمسال می

 

 بط و شرایط پذیرش دانشجوضوا -1-8
 کاردانی مرتبط با مدرک آموختگاندانش -

 يدر آزمون ورود یقبول -

 یدارا بودن شرایط عمومی و سالمت جسمان -

 

 ساعت(واحد و سهم درصد دروس نظري و عملی )برحسب  -1-9

 نوع درس
تعداد 

 واحد

 درصد

 واحد( برحسب)
 درصد مجاز

تعداد 

 ساعت

 درصد

 )برحسب ساعت(
 درصد مجاز

 45تا  25 41 816 65تا  25 71 51 نظري

 75تا  55 61 1211 75تا  35 31 22 عملی

 111 111 2116 111 111 72 جمع
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 برحسب تعداد واحد()نوع درس  -1-11

 نوع درس
تعداد واحد برنامه درسی  تعداد واحد

 حداکثر حداقل موردنظر

 6 6 1 بدون احتساب()جبرانی 

 9 9 9 عمومی

 1 2 1 میعمو مهارت

 7 11 5 پایه

 51 51 44 تخصصی

 6 8 6 اختیاري

 72 72 68 جمع
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 دروس عناوین :فصل دوم
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 مکانیک خودرواي مهندسی حرفهکارشناسی ناپیوسته رشته  دوره جبرانی جدول دروس -2-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز زنیاپیش

 جمع عملی نظري

   32 1 32 2 نیرومحرکه خودرو 1

   64 64 1 1 کارگاه نیرومحرکه خودرو 2

   32 1 32 2 انتقال قدرت خودرو 3

   64 64 1 1 1کارگاه انتقال قدرت خودرو  4

   32 1 32 2 ی موتورهاي احتراقیرسانسوخت 5

6 
ی موتورهاي احتراق رسانسوختکارگاه 

 ياقهجر
1 1 64 64   

   - - - 9 جمع

 مدیر گروه با نظرغیر مرتبط  با کاردانی شدگانپذیرفتهفوق به  مربوطه، دروس سایر مقرراتآموزشی و  نامهیینآبا رعایت  *

 .ارائه شود

 .ارائه شودنیمسال اول و دوم  حداکثردروس جبرانی، بایست  *

 

 مکانیک خودرواي مهندسی حرفهه رشتسته دوره کارشناسی ناپیو جدول دروس عمومی -2-2

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
 یک درس از گروه درسی

 «مبانی نظري اسالم»
2 32 1 32   

   32 1 32 2 «انقالب اسالمی»رس از گروه درسی یک د 2

3 
 یک درس از گروه درسی

 «تاریخ تمدن اسالمی»
2 32 1 32   

4 
 یک درس از گروه درسی

 «آشنایی با منابع اسالمی»
2 32 1 32   

   32 32 1 1 1ورزش  5

   161 32 128 9 جمع
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 مکانیک خودرواي مهندسی حرفهرشته دوره کارشناسی ناپیوسته  پایه جدول دروس -2-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

   48 1 48 3 معادالت دیفرانسیل 1

   32 1 32 2 محاسبات عددي 2

  دیفرانسیل معادالت 32 1 32 2 مهندسی ریاضی 3

   112 1 112 7 جمع

 

 مکانیک خودرواي مهندسی حرفه رشتهدوره کارشناسی ناپیوسته  تخصصیجدول دروس  -2-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز ازنیپیش

 جمع عملی نظري

   32 1 32 2 2ترمودینامیک  1

   32 1 32 2 2مکانیک سیاالت  2

 2مکانیک سیاالت   48 48 1 1 آزمایشگاه مکانیک سیاالت 3

 2مکانیک سیاالت  ریاضی مهندسی 32 1 32 2 انتقال حرارت 4

   32 1 32 2 2مقاومت مصالح  5

 2مقاومت مصالح   48 48 1 1 آزمایشگاه مقاومت مصالح 6

  2مقاومت مصالح  32 1 32 2 طراحی اجزا 7

  معادالت دیفرانسیل 32 1 32 2 دینامیک 8

 32 1 32 2 ارتعاشات 9
 –دینامیک 

 ریاضی مهندسی 
 

  دینامیک 32 1 32 2 دینامیک ماشین 11

  ارتعاشات 32 1 32 2 کنترل 11

   32 1 32 2 دینامیک خودرو 12

   32 1 32 2 ان تخصصیزب 13

   81 64 16 2 کاريروغنیاتاقان و مکانیزم  14

15 
طراحی موتورهاي پیستونی و 

 ايیانهراسازي یهشب
2 16 64 81 

 – 2ترمودینامیک 

 –دینامیک 

 طراحی اجزا

 

16 
هاي هدایت و یستمسطراحی 

 ايیانهراسازي یهشبکنترل و 
2 16 64 81 

 -دینامیک خودرو

 -شیندینامیک ما

 ارتعاشات -کنترل

 

17 
هاي مکاترونیکی یستمس

 خودرو و کارگاه
2 16 64 81   



 

15

18 
خودروهاي برقی، هیبریدي و 

 کارگاه
2 16 64 81 

هاي یستمس

مکاترونیکی 

 خودرو و کارگاه

 

19 
 هايیزممکانبازرسی کیفی 

 خودرو
2 16 64 81   

21 
هیدرولیک و نیوماتیک در 

 خودرو و کارگاه
2 16 64 81   

21 
یابی یبعپایش وضعیت و 

 خودرو
1 1 64 64   

22 
ي تحلیلی در افزارهانرمکاربرد 

 خودرو
  معادالت دیفرانسیل 64 64 1 1

23 
ي عددي در افزارهانرمکاربرد 

 خودرو
1 1 64 64 

 2مکانیک سیاالت 

 محاسبات عددي -
 

24 
در کاربرد مصالح مهندسی 

 خودرو
2 32 1 32   

25 
اخت و تولید س هايروش

 قطعات خودرو
2 32 1 32   

   241 241 1 2 کارآموزي 26

   - - - 3 پروژه 27

   1514 976 528 51 جمع
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 مکانیک خودرواي مهندسی حرفه رشتهدوره کارشناسی ناپیوسته  اختیاري جدول دروس -2-5

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

  2مکانیک سیاالت  81 64 16 2 ارزیابی تجهیزات دوار 1

 81 64 16 2 پایش وضعیت تجهیزات دوار 2
 -ریاضی مهندسی

 ارتعاشات
 

3 
انتقال قدرت و  هايیستمسطراحی 

 ايیانهرا سازيیهشب
2 16 64 81   

   81 64 16 2 طراحی تعمیرگاه 4

   81 64 16 2 رورنگ، بدنه و تزئینات خود 5

6 
هاي ساخت و تولید کارگاه روش

 1قطعات خودرو 
1 1 64 64   

7 
هاي ساخت و تولید کارگاه روش

 2قطعات خودرو 
1 1 64 64   

   48 48 1 1 آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات 8

9 
آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال 

 حرارت
1 1 48 48   

   32 1 32 2 روش تحقیق 11

   32 1 32 2 قتصاد مهندسیا 11

   - - - 6 جمع

 فوق الزامی است. از دروسواحد  6* گذراندن 
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 ودرومکانیک خاي مهندسی حرفهرشته دوره کارشناسی ناپیوسته  ترم بندي پیشنهادي دروس جدول -2-6

 نیمسال اول -2-6-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعتتعداد 
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
 یک درس از گروه درسی

 «مبانی نظري اسالم»
2 32 1 32  

  48 1 48 3 معادالت دیفرانسیل 2

  32 32 1 1 1ورزش  3

  32 1 32 2 2مقاومت مصالح  4

  48 48 1 1 آزمایشگاه مقاومت مصالح 5

  32 1 32 2 2ترمودینامیک  6

  32 1 32 2 زبان تخصصی 7

  64 64 1 1 ابی خودروییبعپایش وضعیت و  8

  81 64 16 2 هیدرولیک و نیوماتیک در خودرو و کارگاه 9

  32 1 32 2 کاربرد مصالح مهندسی در خودرو 11

  - - - 18 جمع

 

 

 دومنیمسال  -2-6-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

  32 1 32 2 «انقالب اسالمی»یک درس از گروه درسی  1

  32 1 32 2 محاسبات عددي 2

 معادالت دیفرانسیل 32 1 32 2 ریاضی مهندسی 3

 2مقاومت مصالح  32 1 32 2 طراحی اجزا 4

 معادالت دیفرانسیل 32 1 32 2 دینامیک 5

  32 1 32 2 ساخت و تولید قطعات خودرو هايروش 6

  81 64 16 2 خودروهاي مکانیزمبازرسی کیفی  7

  81 64 16 2 کاريروغناتاقان و مکانیزم ی 8

  - - - - درس اختیاري 9

  - - - 16 جمع
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 سومنیمسال  -2-6-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
 یک درس از گروه درسی 

 «تاریخ تمدن اسالمی»
2 32 1 32  

  32 1 32 2 2مکانیک سیاالت  2

 ریاضی مهندسی –دینامیک 32 1 32 2 شاتارتعا 3

 دینامیک 32 1 32 2 دینامیک ماشین 4

  48 48 1 1 آزمایشگاه مکانیک سیاالت 5

  32 1 32 2 دینامیک خودرو 6

7 
زي سایهشبطراحی موتورهاي پیستونی و 

 ايیانهرا
2 16 64 81 

دینامیک  – 2ترمودینامیک 

 طراحی اجزا –

 معادالت دیفرانسیل 64 64 1 1 تحلیلی در خودروي افزارهانرمکاربرد  8

  81 64 16 2 هاي مکاترونیکی خودرو و کارگاهیستمس 9

  - - - - درس اختیاري 11

  - - - 16 جمع

 

 

 چهارمنیمسال  -2-6-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
 یک درس از گروه درسی 

 «منابع اسالمیآشنایی با »
2 32 1 32  

 معادالت دیفرانسیل 32 1 32 2 انتقال حرارت 2

 ارتعاشات 32 1 32 2 کنترل 3

4 
هاي هدایت و کنترل و یستمسطراحی 

 ايیانهراسازي یهشب
2 16 64 81 

دینامیک  -دینامیک خودرو

 ارتعاشات-کنترل -ماشین

 81 64 16 2 خودروهاي برقی، هیبریدي و کارگاه 5
هاي مکاترونیکی ستمیس

 خودرو و کارگاه

 64 64 1 1 ي عددي در خودروافزارهانرمکاربرد  6
 - 2مکانیک سیاالت 

 محاسبات عددي

  - - - 3 پروژه 7

  241 241 1 2 کارآموزي 8

  - - - - درس اختیاري 9

  - - - 16 جمع
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 فصل سوم: سرفصل دروس
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 2ترمودینامیک  درس -3-1

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 هاآنو کاربرد  هاسیکلانواع  احتراق هاي ترمودینامیکی،فرآیندبا  آشنایی هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 لآ، تغییر آنتروپی مواد خالص، جامدات و مایعات، گازهاي ایدهآنتروپی برمروري  ی:تروپآن

 تغییرات آنت

 پذیربازگشتهاي فرآیند در آنتروپی

2 - 

2 

 حجم کنترل يقانون دوم برا لیتحل

 حجم کنترل يقانون دوم برا

 جریان پایدار -هاي حالت پایدارفرآیند

 کنواختهاي حالت یکنواخت جریان یفرآیند

 اصل افزایش آنتروپی در مورد حجم کنترل

 یدارپا انیبا جر لیوسا کیاباتیبازده آد

4 - 

3 

 :فاز رییبا تغ -دیتوان و تبر هايسیستم

 بخار کارنو کلیس

 لآدهیا نیرانک کلیس

 نیرانک کلیدما و فشار بر راندمان س تأثیر

 مجدد شیگرما کلیس

 ابیباز کلیس

 لآدهیا هايسیکل از یواقع هايسیکل نحرافا

 لآدهیا یتراکم دیتبر کلیس 

 یواقع یتراکم دیتبر هايسیکل

 یحرارت هايپمپ

 اکیآمون یجذب دیتبر کلیس

6 - 

4 

 ي:گاز -دیتوان و تبر هايسیستم

 استاندارد هوا هايفرض

 تونیبرا کلیس

 بازیاب تونیبرا کلیس

 ییاستاندارد هوا دیتبر کلیس

 یرفت و برگشت يموتورها

 اتو لکیس

6 - 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 دیزل کلیس

 سیکل استرلینگ

5 

 :مخلوط گازها

 آلدهیمخلوط گازها ا

 گاز و بخار مخلوط

 بر مخلوط گاز و بخار کینامیقانون اول ترمود کاربرد

 کیاباتیاشباع آد فرآیند

 کیکرومتریسا نمودار

8 - 

6 

 :شیمیایی هايواکنش

 هاسوخت

 احتراق فرآیند

 آنتالپی تشکیل

 هاي واکنشیبراي سیستمتحلیل قانون اول 

 آنتالپی و انرژي داخلی احتراق

 شعله آدیاباتیکدماي 

 قانون سوم ترمودینامیک و آنتروپی مطلق

 هاي واکنشیتحلیل قانون دوم براي سیستم

 هاي سوختیپیل

6 - 

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
کل نیروگاه تراکمی و جذبی، سی هاي پرکاربرد ازجمله سیکل تبریدلیل سیکلوتححل مسائل کاربردي، تجزیهانجام  ییتوانا

 بخار، مخلوط بخار و هوا

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 فراز کاشانی حصار -ملک زاده نلیون وا -بورگناک -زونتاگ کینامیاصول ترمود

 1393 علم و صنعت محمود ابراهیمی سنجل علم ترمودینامیک

 کینامیترمود

 زیدام
 نصر آزادانیعباس  پاوکن کلیما

انتشارات آوند 

 دانش
1395 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 يانرژ لیتبد شیبا گرا کیکارشناسی ارشد مکانحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور ویدئو رایانه و به مجهز استاندارد درس کالس

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و تکرار ینتمر ،ايمباحثه ،توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمپایان آزمون ،، عملکرديپروژههاي شفاهی، تکالیف، پرسش
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 2مکانیک سیاالت  درس -3-2

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 سیال تراکم ناپذیر داخلی و خارجی هايجریانبا  آشنایی هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

، برآورد مرزيالیهگرادیان سرعت، تعیین ضخامت ) خارجی اجسام روي از عبوري جریان

، جریان آشفته، اثر زبري سطح، مرزيالیهانتگرالی معادله اندازه حرکت، حل دقیق معادالت 

 گ(لیفت و در نیروهاي

16 - 

2 
 جهش بحرانی، عمق و مخصوص انرژي ،هاکانال در یکنواخت )جریان هاکانال در جریان

 (ايالیه هايجریان لیکی،هیدرو
6 - 

3 
 رعت و حجم، اریفیس لوله ونتوري،س گیرياندازه ،فشار گیرياندازه) گیرياندازه ابزار

 (سرریزهادبی  گیرياندازهشیپوره و سایر وسایل 
4 - 

4 
 نقوانی و پمپ عملکرد منحنی مرکز، از گریز هايپمپ ماشین، توربو) هاماشین توربو

 (هاتوربین مخصوص، سرعت تشابه،
6 - 

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
انواع  ،دبی و فشار سرعت، گیرياندازه هايروش ،روباز هايجریان ،خارجی و نیروهاي لیفت و درگ هايجریان شناخت

 هاآنو نحوه طراحی و انتخاب  هاتوربینو  هاپمپ

 ايداري و رعایت اخالق حرفهپذیري، امانتمسئولیت

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1394 امید انقالب بهرام پوستی فرانک وایت مکانیک سیاالت

 1391 فدک ایساتیس محبیفرزاد  پریچارد ،دونالدمکفاکس،  مکانیک سیاالت

 1393 نورپردازان علیرضا انتظاري بدفورد ،وایلی ،استریتر مکانیک سیاالت

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت

http://bookletdownload.com/category/download-tutorial-video/fluid-mechanics-video/
http://bookletdownload.com/category/download-tutorial-video/fluid-mechanics-video/
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 يانرژ لیتبد شیبا گرا کیکارشناسی ارشد مکانحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور ویدئو رایانه و به مجهز استاندارد کالس

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و تکرار ینتمر ،ايمباحثه ،توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ، عملکرديترمپایانآزمون هاي شفاهی، تکالیف، پرسش
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 انتقال حرارت درس -3-3

 تخصصی نوع درس:

 ریاضی مهندسی :نیازپیش

 2مکانیک سیاالت  نیاز: هم

 حرارتی هايمبدل و هاپره در آن کاربردهاي ت ورهاي انتقال حراو مکانیزم اصول آشنایی دانشجویان با هدف کلی درس:

 فصل آموزشیسر -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 4 اي بر انتقال حرارتمقدمه 1

 - 11 انتقال حرارت هدایتی دائم 2

 - 6 انتقال حرارت جابجایی 3

 - 4 انتقال حرارت تابشی 4

 - 8 حرارتی هايمبدل 5

 - 32 جمع

 :اي بر انتقال حرارتمقدمه

 اییجابج انواع ،هاآنهاي معادله و جابجایی تابشی انتقال حرارت هدایتی، تعریف آن، کاربردهاي و حرارت انتقال تعریف

 ضریب رب دما تغییر اثر و مختلف مواد ضریب هدایت ماده، فاز سه در هدایت مکانیزم جابجایی، ضریب تقریبی مقادیر و

 ايستوانها دکارتی و دستگاه مختصات در هدایت دیفرانسیلی معادله هدایت،

 :انتقال حرارت هدایتی دائم

 یهجدار تک ال با اياستوانه هايسیستم هاي الکتریکی،مقاومت ،غیر همگن و همگن هايالیه با چندالیه دیوار همگن، دیوار

 رارتیح داراي منبع هايسیستم بحرانی عایق، ضخامت شعاعی، و خطی هايسیستم در کل حرارت ضریب انتقال چندالیه، و

 بازده ،شدهاصالح طول روش و مورد در سه ثابت مقطع هايمعادالت پره جابجایی، هدایتی هايسیستم شعاعی، و یخط

 و استم حرارتی مقاومت فشرده، هايپره پره، و جدار ترکیب مقاومت حرارتی پیچیده، هايپره پره، تأثیر ضریب پره،

 تماس ضریب

 اي بر انتقال حرارت جابجایی:مقدمه

، بعدبیهیدرودینامیکی و حرارتی، جریان آرام و آشفته، اهمیت فیزیکی پارامترهاي  مرزيالیهحرارت جابجایی،  انتقال

 ، تشابه اصطکاک و انتقال حرارتمرزيالیهمعادالت 

 :اي بر انتقال حرارت تابشیمقدمه

 ف،هکرش ونقان گسیل، ضریب کاس،و انع جذب عبور، ضرایب سیاه، جسم بولتزمن، استفان قانون الکترومغناطیسی، امواج

 حرارتی بادلت گلخانه، تابش محاسبه خورشید، تابش طیف ، محاسبهندانک جدول وین، تغییر مکان قانون خاکستري، جسم

 خودش به سطح تابش تجمیع، قاعده تقابل، قاعده تابش، ضریب شکل سیاه، سطح دو بین

 :حرارتی هايمبدل

 مبدل ،رسوب ضریب اي،استوانه هايبراي سیستم کل حرارت انتقال ضریب مرور مرکز،هم ايلوله مبدل دو ها،تعریف مبدل

 و اختالطی عمودي جریان هايمبدل ،هاآن طول در دما تغییرات و جریان معکوس و موازي جریان هايمبدل لوله، پوسته

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 و رفت هايبا لوله لوله پوسته هايمبدل لگاریتمی، میانگین دماي اختالف جریان، دو طول در دما و تغییرات اختالط بدون

 ضریب، NTU روش آن، نمودارهاي و LMTD درروش تصحیح ضریب اي،لوله چند و ايپوسته چند هايمبدل برگشتی،

 تی،حرار هايلوله اي،صفحه هايمبدل فشرده، حرارتی هايها، مبدلانواع مبدل براي تأثیر ضریب نمودارهاي مبدل، تأثیر

 چاه حرارتی ،هاالمیکرو کان

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 حل مسائل کاربرديانجام و  هامبدلانتقال حرارت در  ،و تشعشع جابجایی وتحلیل انتقال حرارت هدایتی،تجزیه

 ايداري و رعایت اخالق حرفهپذیري، امانتمسئولیت

 

 ارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خ -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Fundamentals of Heat 

and Mass Transfer 

(8th Edition) 

Theodore L. Bergman, 

Adrienne S. Lavine, 

Frank P. Incropera, 

David P. DeWitt 

 Wiley 2118 

 گرما انتقال بر ايمقدمه
 ،برگمن ،دویت ،روپرااینک

 الوین
 تیپوس دکتر بهرام

 کتاب

 دانشگاهی
1397 

 مبانی: جرم و حرارت انتقال

 کاربردها جلد اول و

 سنجل،. اي یونس

 قجر. جی افشین

رجبی،  عالم اکبرعلی

 آزادانی، نصر عباس

 پور یداهلل مرضیه

 1393 علم همراه

 هولمن. پی. جی انتقال حرارت هولمن

 شکوهمند، حسین

 صفا بمانی، مهران

 کاظمی مازیار برهانی،

 1391 پردازاننور

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 انرژي تبدیل گرایش با مکانیک حداقل کارشناسی ارشد

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور ویدئو رایانه و به مجهز استاندارد کالس

 

 روش تدریس و ارائه درس

 تکرار و تمرین اي،حثهمبا ،توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمپایانآزمون  تکالیف، پروژه و شفاهی، هايپرسش
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 2مقاومت مصالح درس  -3-4

 یتخصص نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 اصلی هايتنش تنش و کرنش، تبدیل خمش، شناخت و تحلیل هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 4 جانبی نیروي اثر تحت برشی خالص و تنش خمش 1

 - 6 تنش و کرنش يهالیتبد 2

 - 4 هاي اصلی تحت یک بارگذاري مفروضتنش 3

 - 8 تغییر مکان تیرها 4

 - 4 هاستون 5

 - 6 انرژي هايروش 6

 - 32 جمع

 جانبی: نیروي اثر تحت برشی خالص و تنش شناخت و تحلیل خمش

 بارگذاري با تیرهاي خمش در جنس، چند یا دو از مرکب مقاطع خمشی، تنش لنگر، و انحناء رابطه پایه، فرضیات و مفاهیم

 نامتقارن

 برشی تنش ،وبرشی ي محوريهاتنش بترکی برشی، تنش توزیع و تیرها در برشی تنش برش، جریان پایه، فرضیات و مفاهیم

 برش اثر در طراحی نکات بررسی نازک، جدار مقاطع در

 :هاي تنش و کرنشتبدیلشناخت و تحلیل 

، نشحالت کلی ت، ايهاي صفحهي مور براي تنشدایره، هاي برشی ماکزیممتنش ،هاي اصلیتنش، ايتبدیل تنش صفحه

مواد  معیار شکست، ايپذیر تحت تنش صفحهمعیارهاي تسلیم مواد شکل، تنش يبعدسهي مور در تحلیل کاربرد دایره

براي کرنش  ي موردایره، ايتبدیل کرنش صفحه، جدار نازک فشارتحتتنش در مخازن ، ايشکننده تحت تنش صفحه

 کرنش با گلبرگ کرنش يریگاندازه، کرنش يبعدسهتحلیل ي، اصفحه

 هاي اصلی تحت یک بارگذاري مفروضتنش لیوتحلهیتجز

 مرکب يهايبارگذارهاي حاصل از تنش، هاي انتقالطراحی میل گردان، هاي اصلی در یک تیرتنش 

 :تغییر مکان تیرها شناخت و تحلیل

تیرهاي ، وزیع باره کمک تنحنی کشسانی بمتعیین مستقیم ، معادله منحنی کشسانی، تغییر شکل تیر تحت بارگذاري عرضی

 ینهبرهمربرد اصل کای، نهبرهمروش ، کاربرد توابع تکینی براي تعیین شیب و تغییر مکان در تیر، استاتیکی نامعین ازنظر

یردار گ سر یکي گشتاور سطح در تیرهاي کاربرد قضیه، قضایاي گشتاور سطح ، انداستاتیکی نامعین ازنظربراي تیرهایی که 

با  هايرکاربرد قضایاي گشتاور سطح براي تی، نمودارهاي جز به جزء گشتاور خمشی، با بارگذاري متقارنو تیرهاي 

 ناستاتیکی نامعی ازنظراستفاده از قضایاي گشتاور سطح براي تیرهاي ، تغییر مکان ماکزیمم، بارگذاري نامتقارن

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت

http://bookletdownload.com/download-tutorial-video/strength-of-materials-video-3/
http://bookletdownload.com/download-tutorial-video/strength-of-materials-video-25/
http://bookletdownload.com/download-tutorial-video/strength-of-materials-video-3/
http://bookletdownload.com/download-tutorial-video/strength-of-materials-video-3/
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 ها:شناخت و تحلیل ستون

، اوتهایی با شرایط انتهایی متفتعمیم فرمول اویلر براي ستون، داراي انتها پینهفرمول اویلر براي ستون، پایداري سازه

 هاي تحت بار خارج از مرکزطراحی ستون، هاي تحت بار مرکزيطراحی ستون، گذاري خارج از مرکز، فرمول سکانتربا

 :هاي انرژيروشتحلیل 

انرژي کشسان براي حالت ، هاي عموديانرژي کرنش کشسان براي حالت تنش، چگالی انرژي کرنش، کرنشانرژي 

 نرژيکار و اي، اضربهطراحی بر اساس بارهاي ي، اضربه يبارگذار، انرژي کرنش براي حالت کلی تنشبرشی،   هايتنش

قضیه  ،کار و انرژي براي حالت اعمال چند بار، تعیین تغییر مکان ناشی از بار منفرد با روش کار انرژي، تحت بار منفرد

 اندنیعنامهایی که ازنظر استاتیکی سازه، تعیین تغییر مکان با استفاده از قضیه کاستیگلیانو، کاستیگلیانو

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 رنشتنش و ک هايتبدیل ،انرژي در مقاومت مصالح هايروشو  هاستون مکان تیرها، تغییر ،خمش شناخت و تحلیل مسائل،

 ايداري و رعایت اخالق حرفهپذیري، امانتمسئولیت

 

 هادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی(منابع درسی پیشن -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 موتابی هدایت انسونو ج بیر مقاومت مصالح
انتشارات 

 تبریز -عبادي
1374 

 1998 یینپارس آ یشاپور طاحون ر پوپوفایگو مقاومت مصالح

 S. Timoshenko   1948 مقاومت مصالح

Mechanics of 

Materials; 7th edition 

Ferdinand P. Beer, E. 

Russell Johnston Jr. 

John T. DeWolf, David 

F. Mazurek 

 
McGraw-Hill 

Education 
2114 

Mechanics of Materials 

2nd Edition 

Andrew Pytel, Jaan 

Kiusalaas 
 

Cengage 

Learning 
2111 

Mechanics Of 

Materials 01th Edition 
Russell C. Hibbeler  Pearson 2116 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://bookletdownload.com/download-tutorial-video/strength-of-materials-video-15/
http://bookletdownload.com/download-tutorial-video/strength-of-materials-video-15/
http://bookletdownload.com/download-tutorial-video/download-basic-physics-1-part-12/
http://www.lib.ir/search/author/تالیف%20بیر%20جانسون%20ترجمه%20هدایت%20موتابی/
http://www.lib.ir/search/author/تالیف%20بیر%20جانسون%20ترجمه%20هدایت%20موتابی/
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 و کاري سال سابقه تدریس 5 با کارشناسی ارشد مکانیک حداقل

 

 ساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درسم

 پروژکتور ویدئو رایانه و به مجهز استاندارد کالس

 

 روش تدریس و ارائه درس

 يمورد مطالعه و تکرار، تمرین ،ايمباحثه ،توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمپایانآزمون  تکالیف، پروژه و شفاهی، هايپرسش
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 طراحی اجزا درس -3-5

 یتخصص نوع درس:

 2مقاومت مصالح  :نیازپیش

 - نیاز: هم

 جوشی اتصاالت ،فنرها محورها،طراحی  فرآیندبا  آشنایی هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 مکانیک مهندسی در طراحی مهندسی، طراحی طراحی، عریفت 1

 - 6 هااولویت و پالستیک فلز، طراحی، معیارهاي به اشاره با – جنس انتخاب در مؤثر عوامل 2

 - 6 خستگی مفهوم و خستگی هاينظریه 3

  4 طراحی میل محور 4

 - 6 هاپیچ 5

 - 4 جوشکاري و اتصاالت جوشی 6

 - 4 فنرها 7

 - 32 جمع

 مکانیک: مهندسی در طراحی مهندسی، طراحی طراحی، شناخت و تعریف

 اهمیت، تمرین و ساده هاينمونه ذکر با مراحل از مختصر توضیح، محصول تا درخواست یا نیاز از طراحی مراحل نمودار

 مثال، ذکر با اجزاء یا قطعه یک طراحی مراحل، باال مراحل در اجزاء طراحی جاي کردن مشخص، طراحی اصلی معیارهاي

 مفهوم تفاوت و غیراستاندارد و استاندارد به قطعات بنديدسته قطعه، یک طراحی تحلیلی معیارهايها، نمونه و ساده تمرین

 ،ساده تمرین انتخاب ،دهندهسفارش تولیدکننده، کارخانه، و طراحی وظیفه به بسته دو، این در مورد طراحی

 :هاتیاولو و پالستیک فلز، طراحی، معیارهاي به اشاره با -جنس ابانتخ در مؤثر شناخت عوامل

 معنی...  و utS، yS، syS، ucSطراحی  در شکست یا خرابی معیارهاي، طراحی موردنیاز روابط کرنش و تنش، روابط بر مروري

 معرفی، عملی نتایج برتکیه و هاهداد آماري مفهوم و اعتماد قابلیت ایمنی، یا اطمینان ضریب مفهوم، طراحی در شکست یا خرابی

ها و ، تحلیل استوانهترد مواد ،پذیرشکل مواد-هاآن گزینش عوامل و محوري سه تنش براي ایستا شکست یا خرابی هاينظریه

 و جداول و شکاف حساسیت تنش، تمرکزهاي تماسی هرتز، ، تنشگشتاور انتقال برايپرسی  انطباقضخیم،  جدارمخازن 

 .قطعه هندسه و مواد تردي یاپذیري شکل به توجه با تنش تمرکز ضریب مقدار تعیین .نمودارها

 خستگی: مفهوم و خستگی يهاهینظر شناخت و تحلیل

 ضرایب تصحیح حد دوام )ضرایبعمرمحدود،  براي خستگی مقاومت محاسبه دوام، حد تنش، عمر، کامل، دوطرفه بار

Marin )نوسانی و  هايمؤلفهبارهاي خستگی با (، ملیع نتایج) هاآن تعیین راهنماي و( ثابتaσ  وmσمعیارهاي ،) ی، خستگ

 مفید و ...( ماندپس هايتنشعملی افزایش عمر و مقاومت خستگی )پیش تنیدگی،  هايروش

 :طراحی میل محورشناخت و تحلیل 

 و معیارها طراحی از بخش قبل در هانظریهد کاربرها، پلهو  هاگوشهوظیفه، مفهوم، تدابیر طرح کلی، اجزاي وابسته به آن، 

 ،تحلیل تنش: تغییر مکان، ترتیب نصب و فرآیند ساخت جزبهعوامل دیگر ، هاآنطراحی میل محور و معرفی پرکاربردترین 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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انواع خارهاي  ها، محاسبهمهره، هاپینمعرفی طرح اجزاي تثبیت قطعات روي میل محور، عوامل مؤثر در گزینش، خارها، 

 ، هزار خار، استانداردهاهاپینمستطیلی، مربعی، کلنگی، ناخنی و 

 :هاچیپشناخت و تحلیل 

 هايپیچ دنده استاندارد قدرت، انتقال هاي، پیچاصطکاک باوجود و بدون گشتاور - نیرو رابطه ،هاپیچ عمل مکانیزم و تعاریف

 قدرت انتقال هايپیچ مختلف، کاربردهاي ،هاآن ندمانرا و قدرت انتقال هايپیچ عملکرد در اصطکاک نقش قدرت، انتقال

 مواد مهره، عملکرد ،هامهره و پیچ انواع و کاربردها اینچی، و متریک هايپیچ استاندارد مهره، و پیچ: اتصال هاياي، پیچساچمه

 سختی هايمدل اتصال، يپذیرانعطاف و کشش پیش: پیچی اتصاالت، پیچ ساخت هايروش ،هاآن استانداردهاي و مهره و پیچ

 پیچ الزم، کشش پیش تعیین ایستا، هايبارگذاري در پیچ تعیین و اتصال استحکام اتصال، بارگذاري هايمنحنی اعضاء، و پیچ

 مخازن اتصاالت بندي نشت، کار حین در هاپیچ شدن باز از جلوگیري هايروش خستگی، گیريپیش و نوسانی بارگذاري در

 از ناشی برش و کشش ،هاپیچ برش ،هاپیچ محوري غیر هاي، بارگذاريآن کاربرد و اورینگ بندي نشت يواشرها ،فشارتحت

 .پیچ اندازه و تعداد انتخاب طراح، تصمیم و بار توزیع و انتقال در هاسوراخ دقت اثر عضو، خمش

 :جوشکاري و اتصاالت جوشیشناخت و تحلیل 

 ( وسرسربه) لببهلبجوش ، رد هر یک، روابط کلفتی جوش، ساق جوشتعاریف، مروري بر انواع جوشکاري و کارب

کام ، استحهاجوشخمش اعضاء بر روي  تحت برش و کشش، اثر بارهاي ترکیبی و ناشی از گلوییمحاسبات آن، جوش 

الدي، فو يهاپروفیلبا مقاطع و اعضاء ساختمانی و  ، استانداردهاي جوشکاري، آشناییهاجوشمجاز جوش، تمرکز تنش در 

 سنگین.صنایع  –طراحی قطعات مکانیکی جوشکاري در صنایع

 شناخت و تحلیل فنرها:

مرکز تصحیح، ت ضرایبفنرهاي مارپیچ کششی و فشاري: روابط اساسی تنش، ، کاربردها و مختلف اشکال فنرها، کلی تعاریف

 ارپیچ فشاري و جلوگیري از آن، بسامدمؤثر، کمانش فنرهاي م هايحلقهسفتی فنرها،  و دو سر فنر هاحلقهتنش در 

(Frequency) 

: پیچشی مارپیچ فنرهاي، بدنه فنر، مضار و جلوگیري از آن، مواد فنر و مروري بر فنّاوري ساخت فنرهاي مارپیچ ارتعاشات

 انواع سایر ،فنرها گونهاین طراحی ویژه مسائل و کاربردها پیچشی، مارپیچ فنرهاي سفتی تصحیح، ضرایب تنش، اساسی روابط

هاي ، روشکامپوزیتی فنرهاي بشقابی، ثابت، نیرو مارپیچ حلزونی، مارپیچ ،(شمش) تخت فنرهاي ،هاآن کاربردهاي و فنرها

 عملی افزایش استحکام و دوام فنرها

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 تحلیل مسائل طراحی اجزاي قطعات مکانیکیشناخت اصول طراحی، 

 ايداري و رعایت اخالق حرفهپذیري، امانتلیتمسئو
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1394 صنعت وعلم  شادروانایرج دکتر  شیگلی طراحی اجزاء ماشین

 و طراحی استانداردهاي و جداول

 سازيماشین
Fisher 1383 نوین علوم نشر نژاد ولی عبداهلل 

 1383 نوین علوم نشر نژاد ولیعبداهلل  Fisher اول جلد فوالد، کلید

Shigley's Mechanical 

Engineering Design 
Richard G. Budynas 

and J. Keith Nisbett 
 

McGraw-Hill 

Education; 

11th edition 
2114 

 

 و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی  –د

 هاي مدرسویژگی

 و کاري سال سابقه تدریس 5 با مکانیک حداقل کارشناسی ارشد

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس درس معمولی مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور

 

 روش تدریس و ارائه درس

 يمورد مطالعه ،ايمباحثه ،توضیحی
 

 رسروش سنجش و ارزشیابی د

 ترمپایانو  ترممیان آزمون ف،یتکال ،یشفاه هايپرسش
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 درس دینامیک -3-6

 یتخصص نوع درس:

 معادالت دیفرانسیل :نیازپیش

 - نیاز: هم

 محیط اطراف بر حرکت اجسام تأثیر چگونگی ،دالیل حرکت به کمک نیروها و قوانین مربوط آشنایی با هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
 هاو ماتریس بردارها ،مقدمه و تعاریف دینامیک

 قوانین نیوتن
2 - 

2 

 سینماتیک ذرات )تعریف(

 ذره يبعدکی الخطمیمستقحرکت 

 مختصاتحرکت منحنی الخط در صفحه در انواع دستگاه 

 حرکت نسبی

6 - 

3 

 سینتیک ذرات )تعریف(

 روش قانون دوم نیوتن

 معادالت حرکت

 کار و انرژي

 معادالت ضربه و ممنتوم

8 - 

4 

 سینماتیک اجسام صلب در صفحه )تعریف(

 انواع حرکت جسم صلب در فضا

 تعیین معادالت براي سه نوع حرکت )حرکت انتقالی، دورانی و مرکب(

 مرکز آنی دوران

 تاب نسبیش

8 - 

5 

 معادالت سینتیکی نیرو و گشتاور براي اجسام صلب در صفحه

 ممان اینرسی جرمی حول یک محور و انتقال محورها

 کار و انرژي

 جرم و شتاب

 موضربه و ممنت

8 - 

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 یل حرکت اجسام در حالت پویاتحل ،دالیل حرکت به کمک نیروها و قوانین مربوط شناخت

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 محمدرضا افضلی مریام، بولتون، کریگ دینامیک مریام
جان وایلی و 

 پسران
2115 

 فرزاد محبی، اختر رجبی هیبلر .یس آر. دینامیک هیبلر
مرکز نشر 

 گاهیدانش
2115 

Vector Mechanics for 

Engineers; Dynamics 

Ferdinand P. Beer, E. 

Russell Johnston Jr.,  

William E.Clausen 

  2111 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 و کاري سال سابقه تدریس 5 با انیکمک حداقل کارشناسی ارشد

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس درس معمولی مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور

 

 روش تدریس و ارائه درس

 يمورد مطالعه تمرین و تکرار، ،ايمباحثه توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمپایان و ترممیان آزمون ف،یتکال ،یشفاه هايپرسش

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Brian+P.+Self+Ferdinand+P.+Beer%2C+E.+Russell+Johnston+Jr.%2C+Phillip+J.+Cornwell&text=Brian+P.+Self+Ferdinand+P.+Beer%2C+E.+Russell+Johnston+Jr.%2C+Phillip+J.+Cornwell&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Brian+P.+Self+Ferdinand+P.+Beer%2C+E.+Russell+Johnston+Jr.%2C+Phillip+J.+Cornwell&text=Brian+P.+Self+Ferdinand+P.+Beer%2C+E.+Russell+Johnston+Jr.%2C+Phillip+J.+Cornwell&sort=relevancerank&search-alias=books
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 ارتعاشات رسد -3-7
 تخصصی نوع درس:

 ریاضی مهندسی -دینامیک :نیازپیش

 - نیاز: هم

 مسائل ارتعاشات اجزاي قطعات مکانیکی لیتحل و آشنایی با اصول ارتعاشات هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا ریز ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 اصلیمفاهیم  1

 - 4 یک درجه آزادي هايسیستمارتعاشات آزادي  2

 - 8 یک درجه آزادي با تحریک هارمونیک هايسیستمارتعاشات  3

 - 6 مباحث کاربردي 4

 - 4 ارتعاشات با تحریک دلخواه 5

 - 8 دو درجه آزادي هايسیستم 6

 - 32 جمع

 :اصلی فاهیمم

 دینامیکیي هاستمیستعاریف، حرکات تنـاوبی و هارمونیـک، خـواص حرکـت نوسـانی، درجـات آزادي، مـدل ریاضـی 

 .خطی و غیرخطی يهاستمیسو 

 :یک درجه آزادي يهاستمیسارتعاشات آزاد 

عاشات ارت ،ل(معـاد)مبر، جـرم مـؤثر معادالت حرکت سیستم با استفاده از قوانین نیوتن و روش انرژي و رایلی، اصل داال

لگاریتمی، کاربرد  خطـی یـک درجـه آزادي بـدون اسـتهالک، اسـتهالک خطـی، روش کـاهش يهاستمیسطبیعی انواع 

 مجازي روش کار

 :یک درجه آزادي با تحریک هارمونیک يهاستمیسارتعاشات 

بت به نس روش اعداد مختلط، پاسخ زمانی و فرکانسی سیستمخارجی، ارتعاشات ماندگار با استفاده از  يهاکیتحرانواع 

عاشات پیچشی ارت ، حرکت کلی سیستم، پاسخ فرکانسی نسبت به تحریک جابجایی پایـه،(نیرو) تحریک ورودي هارمونیک

، یبرگشتی، سرعت بحران ناشـی از دوران جـرم خـارج از مرکـز و حرکـت رفـت و هاستمیس، ارتعاشات اجباري هالهیم

 صلب و االستیک يهاهیپابحرانی،  سرعت دراثر استهالک 

 :کاربرديمباحث 

 شـکخ توسط مستهلک کننده لزجی، اصـطکاک شدهتلفموازي، انرژي  صورتبهکاربرد فنرها و مستهلک کننده لزجی 

Cloumb  والسیون، قابلیتایز و توربـوالنس، مسـتهلک کننـده لزجـی معـادل، کـاهش ارتعاشـات و ياسازهاسـتهالک 

ط به پارامترهاي مربو يریگاندازه هايروشانتقال نیرو و جابجایی مطلق و نسبی، مسـتهلک کننـده ویسـکواالسـتیک، 

 ارتعاش و استفاده از ارتعاشات در تعمیر و نگهداري

 :ارتعاشات با تحریک دلخواه

 روش فوریه: تناوبی تحریک

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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عددي  هايروشکاربرد  ،(دو هامل)انتگرال کانولوشن  ،ايبه بار ضربه آزادي پاسخ سیستم یک درجه: غیر تناوبی تحریک

 در حل معادالت ارتعاشی

 :دو درجه آزادي يهاستمیس

تصات مخ مودهـاي طبیعـی، حرکـت کلـی سیسـتم، -معادالت دیفرانسیل ارتعاشات از روش نیـوتن، آزاد، ارتعاشـات آزاد

ات صنعتی، ارتعاشي هاجاذبارتعاشات اجباري، جاذب دینامیکی ارتعاشات، انواع  عمومی، مختصات اصلی، پدیده ضربان،

 (روش الگرانژ) حرکت آوردن معـادالت دست به، مـود جسـم صـلب، روش انـرژي بـراي (وابسته) مرتبط يهاستمیس

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 اجزاي قطعات مکانیکی تحلیل مسائل ارتعاشاتو  اصول ارتعاشاتشناخت 

 ايداري و رعایت اخالق حرفهپذیري، امانتمسئولیت

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Vibration Theory with 

Applications 
Thomson W.T. and 

M.D.Dahleh Sth Ed. 
 CRC press 1998 

Engineering Vibration Inman D.J.  Premtica Hall 2111 

Mechanical and Structural 

Vibrations Ginsberg, J.H.  John Wiley 2111 

 1398 متفکران بهرام پوستی سینگیریسیو اس. رائو ارتعاشات مکانیکی

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه تدریس و کاري 5 حداقل کارشناسی ارشد مکانیک با

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس درس معمولی مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور

 

 روش تدریس و ارائه درس

 يمورد مطالعه و تکرار، تمرین ،يامباحثه ،توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 یکتب آزمون پروژه، ف،یالتک ،یشفاه يهاپرسش
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 دینامیک ماشین درس -3-8
 تخصصی نوع درس:

 دینامیک :نیازپیش

 - نیاز: هم

 تحلیل و حل مسائل دینامیک ماشین :هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 6 و تحلیل آن هابندياهرم 1

 - 2 هابادامک 2

 - 2 طیار هايچرخ 3

 - 6 هادندهچرخ 4

 - 4 دوار هايسیستمتوازن  5

 - 4 رفت و برگشتی هايسیستمتوازن  6

 - 2 ژیروسکوپیاثرات  7

 - 6 نیروها و گشتاورها 8

 - 32 جمع

و فضایی، مراکـز آنـی دورانـی، تحلیـل سـرعت و شـتاب  ايفحهصهاي آزادي مکانیزم درجه :و تحلیل آن هابندياهرم

مفهوم  لغزشی، غلتکـی و هايتماسهاي لغزنده لنگی، چهـار اهرمـی، بررسـی شامل مکانیزم ايصفحه هايبندياهرمدر 

 آنـی دوران، روشانحنا، روش ترسیم نمـودار سـرعت بـا اسـتفاده از مراکـز  مراکز شدگی مکانیزم،موقعیت مرگ و قفل

 هايلینک بـا هـاهـاي فضـایی، تحلیـل مکانیزمشـتاب در مکانیزم ترسیم کثیراالضالع سرعت و شتاب، تحلیـل سـرعت و

 .هابرداري و موهومی در تحلیل مکانیزم هايروشها، جبري در تحلیل مکانیزم هايروششناور، 

 .هابادامکبدنه انواع ، طراحی منحنی هابادامکانواع  معرفی :هابادامک

 .طیار و تنظیم سرعت، ضریب تغییرات سرعت، تغییرات گشتاور پیچشی چرخ :طیار هايچرخ

 .مرکب، دیفرانسیل هاي ساده ومنظومهساده، مرکب،  هايدندهجعبه تحلیل :هادندهچرخ

 .ور موتورها و کمپرسورهادر یک صفحه، در چند صفحه موازي، توازن مح هاسیستم توازن :دوار هايسیستمتوازن 

 .موتورهاي داراي چند سیلندر توازن :رفت و برگشتی هايسیستمتوازن 

 و خودرو.در موتورهاي هواپیما، کشتی  ژیروسکوپیاثرات  بررسی :ژیروسکوپیاثرات 

، هالغزندهو  هایاتاقانگرفتن اثرات اصطکاک در  نظر نیروهاي استاتیکی، بررسی نیروها با در بررسی :نیروها و گشتاورها

 ،هادندهعبهج، محاسبه نیرو و گشتاور پیچشی و قدرت در ژیروسکوپینیروهاي دینامیکی حاصل از اینرسی و  بررسی اثـرات

 .هاو انواع مکانیزم هابادامکبررسی کل نیروها در 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 مسائل دینامیک ماشینو حل تحلیل 

 ايداري و رعایت اخالق حرفهپذیري، امانتمسئولیت

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Theory of Machines and 

Mechanisms J.E. Shigley, J.J. Uicker  Mc Graw Hill 1995 

Design of Machinary R.L. Norton  Mc Graw Hill 1992 

Computer-Aided Analysis 

of Mechanical Systems P.E. Nikravesh  Prentice Hall 1988 

 1398 دانشگاه خواجه نصیر  موسویان اکبرعلی هاماشیندینامیک 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه تدریس و کاري 5 حداقل کارشناسی ارشد مکانیک با

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس درس معمولی مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور

 

 روش تدریس و ارائه درس

 يمورد مطالعه ،يامباحثه ،توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 یکتب آزمون ف،یتکال ،یشفاه يهاپرسش
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 کنترل درس -3-9

 یتخصص نوع درس:

 ارتعاشات :نیازپیش

 - نیاز: هم

 تحلیل مفاهیم کنترل توانایی هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

( تعریف مقدار اولیه و نهایی ايبر تبدیل الپالس )تبدیل مستقیم و معکوس، قضای ايمقدمه

 بلوکی، کلیاتی در مورد فیدبک و هايدیاگرام، مدل فضاي حالت، هاسیستم بنديطبقه و

 بلوکی )روش میسون(. هايدیاگرام سازيسادهاثرات آن، تابع تبدیل، 

4 - 

 - 4 یهیدرولیکمکانیکی، الکتریکی، الکترومکانیکی و  هايسیستمریاضی  سازيمدل 2

3 

، حالت گذرا و ماندگار، مشخصات حالت گذرا )جهش، زمان نشست هاسیستمسخ زمانی پا

بر مشخصات حالت  هاکنندهکنترلماندگار )خطاي ماندگار(، بررسی اثر  حالت و (…و 

 گذرا و ماندگار سیستم.

4 - 

 - 4 (Routh -Hurwitzهورویتس ) رات روش به پایداري تحلیل 4

 - 4 کنترلی هايسیستم طراحی و تحلیل ( درRoot Locus) اهریشه هندسی مکان روش 5

6 

 در هاسیستم پایداري بررسی فرکانسی، پاسخ نمایش هايروش ،هاسیستم فرکانسی پاسخ

 ماکسیمم بهره، و فاز حد) فرکانسی پاسخ مشخصات نایکوئیست، روش به فرکانسی میدان

 ...( و تشدید

11 - 

 - 2 کنترل هايسیستم کار بهبود براي هاکنندهجبران حیطرا و هاکنندهکنترل تنظیم 7

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 و هاکنندهکنترل تنظیم و یکیدرولیهمکانیکی، الکتریکی، الکترومکانیکی و  يهاستمیسریاضی  يسازمدلشناخت و تحلیل 

 هاکنندهجبران طراحی

، حالت هاستمیسپاسخ زمانی  ،بلوکی يهااگرامید، مدل فضاي حالت، هاستمیس يبندطبقه، ل الپالسبر تبدی يامقدمهتحلیل 

 هندسی مکان روش ،(Routh -Hurwitzهورویتس ) رات روش به پایداري ،گذرا و ماندگار، مشخصات حالت گذرا

 هاستمیس فرکانسی پاسخ هايروش تحلیل ،هاشهیر

 ايو رعایت اخالق حرفهداري پذیري، امانتمسئولیت 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 2 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 کیکنترل اتومات هايسیستم
گل  یدکو و فر ینبنجام

 ینراق

 -منوچهر احمدوند

 فاطمی زاده عمادالدین

دانشگاه صنعتی 

 شریف
1396 

 1397 نص یانیود دمحم گاتاوا مهندسی کنترل

 هايیستمکنترل و س

 ینامیکد
  يغفار یعلدکتر 

 دانشگاه خواجه

 یطوس نیرالدینص
1374 

Modern Control 

Engineering Katsuhiko Ogata  Pearson; 5th 

edition 
2119 

Modern Control 

Systems (12th Edition) 
Richard C. Dorf and 

Robert H. Bishop 
 Pearson; 12th 

edition 
2111 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه تدریس و کاري 5 حداقل کارشناسی ارشد مکانیک با

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور استانداردکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 يمورد مطالعه تمرین و تکرار، ،ايمباحثه ،یحیتوض
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمپایانو  ترممیان آزمون ف،یتکال ،یشفاه هايپرسش
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 آزمایشگاه مکانیک سیاالت درس -3-11

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 2سیاالت  مکانیک نیاز: هم

 مربوطه هايآزمایشهاي جریان تراکم ناپذیر با انجام فرآیندتحلیل  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 3 - سیاالت مکانیک تجهیزات هاشیآزما 1

 3 - فشار مرکز و استاتیک هیدرو فشار :1 آزمایش 2

 3 - برنولی نظریه نمایش :2 آزمایش 3

 3 - هاوصال در انرژي افت :3 آزمایش 4

 3 - هالوله در انرژي افت :4 آزمایش 5

 3 - آب جت برخورد اثر :5 آزمایش 6

 3 - اریفیس یک داخل جریان :6 آزمایش 7

 3 - رینولدز آزبورن نمایش :7 آزمایش 8

 3 - آزاد و اجباري هايگردابه :8 آزمایش 9

 3 - سرریزها روي بر جریان :9 آزمایش 11

 3 - هاپمپ :11 آزمایش 11

 3 - يمواز يسر يهاپمپ :11 آزمایش 12

 3 - یفیوژسانتر پمپ :12 آزمایش 13

 3 - کاویتاسیون :13 آزمایش 14

 3 - باد تونل :14 آزمایش 15

 3 - گازها یدب يریگاندازه یشآزما :15 آزمایش 16

 48 - جمع

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظاررتمها -ب
درولیکی هی هد مفاهیم ،همچنین یافتن محل مرکز فشار هاآنمفاهیم فشار و نیروي هیدرو استاتیک و نحوه محاسبه  شناخت

 هايافت ،در کل سیستم هاآنموضعی سیستم و نحوه محاسبه افت هد ناشی  هايافتانواع ، و خط تراز انرژي سیال

 گیرياندازهله یک وسی ،هاتوربینم سیال و مبانی ونیروي ناشی از تغییرات ممنت ،هاآنبر  مؤثرتم و عوامل اصطکاکی در سیس

 هايکانالجریان در  ،هاآن هايپروفیلها و انواع گردابه ،هاآن سازينمایانآرام و آشفته و  هايجریان ،سیال جریانشدت

و نحوه  هاپمپمشخصه  نمودارهاي. هاآنو اجزاي داخلی  هاپمپانواع  ،سرریزهاو جریان عبوري از روي انواع  روباز

ریفیوژ سانت هايپمپعملکرد  روش ،افزایش هد یا دبی کلی سیستم منظوربه هاپمپدو شیوه متداول نصب  ،هاآنانتخاب 

با  سازيدلمل باد و نحوه تون سازشبیه ،پیشگیري از آن هايروشپدیده کاویتاسیون در سیستم و  ،هاآنمشخصه  و منحنی

 هاآنکریولیس متر و آنمومتر و نحوه عملکرد  ،استفاده از آن

 ايداري و رعایت اخالق حرفهپذیري، امانتمسئولیت

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 یژه: ویاالتس یکمکان یشگاهآزما

 یمیو ش یکمکان یمهندس يهاتهرش

 یعل ی،برات یدرضاحم

 هزادیتق یارشهر ي،ابجد
 1388 یاسشهر  

و  یاالتس یکمکان یشگاهآزما

از  يابه همراه خالصه یدرولیکه

 یاالتس یکمکان

 يمهد ی،زرات یررضاام

 یمیکر
 

واحد  یجهاد دانشگاه

 یرکبیرام یصنعت
1386 

و  یاالتس یکمکان یشگاهآزما

 یدرولیکه

 یلجم ینی،حس یرام

 یرزاییم یارهوش ی،بهرام
 1395 دانشگاه کردستان 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 مکانیک با گرایش تبدیل انرژيکارشناسی ارشد  حداقل

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتورتجهیزات آزمایشگاهی و دیتا آزمایشگاه مکانیک سیاالت مجهز به 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه مورديآزمایشگاه، پروژه

 هاآزمایشو پس از انجام  شدهتقسیممجزا  هايگروهدانشجویان به  گرددمیاین درس توصیه  بهترچهارائه هر  منظوربه

 تحویل دهند. مجزا صورتبهایش را وط به هر آزممرب کار گزارشگروهی  صورتبه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ، آزمون عملکردي، آزمون عملیهاي عملی انشایی، مشاهده رفتارپرسش
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 آزمایشگاه مقاومت مصالح درس -3-11

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 2مقاومت مصالح  نیاز: هم

 مربوطه هايآزمایشتحلیل مفاهیم مقاومت مصالح با انجام  کلی درس:هدف 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 3 - آزمایش کشش 1

 3 - آزمایش فشار 2

 6 - آزمایش پیچش 3

 3 - آزمایش برش 4

 3 - آزمایش خمش 5

 3 - زیخ شیآزما 6

 3 - آزمایش کمانش 7

 3 - آزمایش فنر 8

 3 - آزمایش ضربه 9

 6 - آزمایش سختی 11

 3 - آزمایش خستگی 11

 3 - آزمایش خزش 12

 3 - آزمایش مقاومت در برابر سایش 13

 3 - در محاسبه پارامترهاي مختلف هاسنجکرنشآزمایش استفاده از  14

 48 - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
تعیین  و برشي، پیچش االستیک، پیچش پالستیک و پیچش مقاطع جدار نازک، محورتکي، فشار محورتک : کششتحلیل

 يرهایت مرکب و خمش ، خمشنامتقارن ، خمشکیپالستاالستیک، خمش خمش موقعیت مرکز برش یک مقطع ناودانی، 

و  هاستون کمانش بحرانی بار يریگندازها ، کمانش،دهیخمصاف و خیز تیرهاي  يرهایت زیخمختلف،  جنس از شدهساخته

ایزود، سختی سنجی  شارپی و ضربه بارگذاري خارج از مرکز، فنر و تعیین ضریب ثابت فنر، ضربه در دماهاي مختلف، ضربه

راکول، خستگی تحت بارگذاري متناوب و هارمونیک  روش به سنجی ویکرز، سختی روش به سنجی برینل، سختی روش به

بر خستگی، خزش، مقاومت در برابر سایش، تعیین مقاومت سایشی فلزات و تعیین مقاومت سایشی الستیک،  مؤثرو عوامل 

 يریگاندازه، هاسنجکرنش از استفاده با تنش تمرکز ضریب يریگاندازه، هاسنجکرنشاستفاده از با  تهیسیمحاسبه مدول االست

 جهته سه يهاسنجکرنش از استفاده با اصلی يهاتنش

 ياحرفهي، رعایت اخالق دارامانتي، ریپذتیمسئول

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 کتاب دانشگاهی  بهزاد خورشیدي آزمایشگاه مقاومت مصالح

 1396 فاتح  هادي مهدي پور آزمایشگاه مقاومت مصالح

مقاومت مصالح  يهاآزمایش

 )مبانی نظري و استانداردها(

یونس علیزاده، عبدالحمید 

 عزیزي
 

جهاد دانشگاهی واحد 

 صنعتی امیرکبیر
1389 

 آزمایشگاه مقاومت مصالح
نبرد حبیبی، سجاد همتی، 

 رحمان سیفی
 1385 دانشجو 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 سهاي مدرویژگی

 سال سابقه تدریس و کاري 5 حداقل کارشناسی ارشد مکانیک با

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ژکتوروپر آزمایشگاه مقاومت مصالح مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی و دیتا

 

 روش تدریس و ارائه درس

 گروهی، مطالعه موردياي، پژوهشی، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،، مباحثهتوضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

(، .اي و..پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) آزمون کتبی، آزمون عملی، مشاهده رفتار حل مسئله، هاي شفاهی،پرسش

 ارائه گزارش کار
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 دینامیک خودرو درس -3-12

 تخصصی رس:نوع د

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 گیريترمزگیري و شتاب فرآیند نیروهاي وارد بر خودرو در طی و تحلیل دینامیک خودرو و شناخت :هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا ریز ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 3 دینامیک تایر 1

 - 4 مختلف هايحالتمحور مختصات در  سیستم مختصاتی خودرو و نیروهاي روي 2

3 
)دینامیک حرکت  جلوروبه درحرکتدینامیک طولی خودرو و محاسبه نیروهاي مقاوم 

 خطی(
6 - 

 - 4 )دینامیک حرکت جانبی( دینامیک عرضی خودرو در پیچیدن و فرمان پذیري 4

5 
 ايجادهمیک خودرو )دینا ايجادهعملکرد  خصوصیات ودینامیک زنجیره انتقال قدرت 

 خودرو(
6 - 

 - 4 بر اساس خصوصیات موتور و انتقال قدرت محاسبه حداکثر سرعت و نسبت دنده اوردرایو 6

 - 3 گیريدینامیک خودرو در زمان ترمز 7

 - 2 (Roll Over) خودروواژگونی عرضی  8

 - 32 جمع

 :دینامیک تایر

 وجود آورنده آن، معرفی لغزش طولی و عوامل به مختصاتی تایر در سیستم ایجادشدهشناخت و معرفی نیرو و گشتاورهاي 

 ببرحس، مقاومت غلتشی تایر و نمودارهاي میزان مقاومت غلتشی تایر هاآنو نمودارهاي مربوطه و روابط  و عرضی تایر

 جنس، نوع، فشار، سختی تایر، نیروي کمبر، راحتی سرنشین

 :هاهاي مختلف و تقسیم نیرو در چرخرو در حالتسیستم مختصاتی خودرو و نیروهاي وارد بر خود

 تایر در سیستم مختصاتی خودرو محاسبه و تحلیل نیروهاي وارد بر خودرو و

هاي: ایستاده روي یک جاده ها )عمودي( در حالتها و نیروي زیر هر یک از چرخمحاسبه نیروي کششی )طولی( چرخ

حاسبه م –داردار، حرکت شتابدار روي جاده شیبسطح شیب دررويده مسطح، در حالت شتاب گیري در جاده مسطح، ایستا

محرک روي جاده مسطح و روي  چهارچرخمحاسبه حداکثر شتاب خودرو جلو محرک، عقب محرک،  -ارتفاع مرکز ثقل

 خدار با ترمزدستی عقب و جلو و چهارچرحداکثر زاویه شیب براي توقف بر روي جاده شیب محاسبه -داریک جاده شیب

 و محاسبه انتقال بار عرضی در زمان پیچیدن و شتاب جانبی

 :جلو )دینامیک حرکت خطی(روبه درحرکتدینامیک طولی خودرو و محاسبه نیروهاي مقاوم 

دست آوردن ضریب اکسل و محاسبه  محاسبه بار روي اکسل محرک در حال حرکت شتابدار و وجود نیروهاي مقاوم و به

 نیروي کششی )ترکشن( اکسل محرک دست آوردن حداکثر ها و بهمقاومت غلتشی چرخ –شیب –نیروهاي مقاوم باد

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 دینامیک عرضی خودرو در پیچیدن و فرمان پذیري )دینامیک حرکت جانبی(:

م فرمانی ک –محاسبه انتقال بار جانبی در حالت شتاب طولی و جانبی -زاویه لغزش جانبی خودرو –شناخت نیروهاي جانبی

دادن  گیري و فرمانمحاسبات ترمز -محاسبات و تحلیل حرکت پایدار خودرو در پیچ جاده -گشتاور یاو -و بیش فرمانی

 در تولید نیروي عرضی

 :دینامیک زنجیره انتقال قدرت

جلو  ترین دنده محرکهاي محرک بر اساس حداکثر گشتاور موتور و محاسبه سنگینمحاسبه حداکثر نیروي کششی چرخ

محاسبه حداکثر زاویه شیبی که خودرو جلو محرک و  -اکثر گشتاور موتور و بار روي اکسل محرکاساس حد بر و عقب

ترین دنده و همچنین بر اساس نیروي چسبندگی تواند طی کند بر اساس گشتاور حداکثر موتور و سنگینعقب محرک می

 ه برحسب توان حداکثر موتور و محاسبهشود. محاسبه نسبت دنده باالترین دندتایر )کششی( که از بار اکسل ایجاد می

 تواند داشته باشدحداکثر سرعتی که خودرو می

 محاسبه ضریب اینرسی جرم و محاسبه شتاب برحسب نیروي ترکشن حداکثر و ضریب اینرسی جرم

 مصرف سوخت اقتصادي و محاسبه نسبت دنده اوردرایو:

حداکثر سرعت خودرو برحسب توان حداکثر و محاسبه  محاسبه –شتاور و نیروهاي کششی در هر دندهنمودار قدرت گ

 بررسی نمودارهاي عملکردي موتور و سیستم انتقال قدرت -نسبت دنده اوردرایو و محاسبه سوخت اقتصادي

 گیري:دینامیک خودرو در زمان ترمز

ه شتاب محاسب –هالنسبت بار اکس –محاسبه تقسیم نیروي ترمزي -گیريشناخت نیروهاي مؤثر بر خودرو در زمان ترمز

 -کسل جلو و عقب به نیروي ترمزي کلمحاسبه نسبت نیروي ترمزي ا –زي اکسل جلو و عقب در حد قفل شدنترم

 راندمان ترمز و مسافت توقف

 دینامیک عرضی خودرو:

 محاسبات مرتبط با واژگونی خودرو حین مانور و حرکت عرضی خودرو 

 

 ارهاي عمومی و تخصصی مورد انتظمهارت -ب

 تحلیل مسائل دینامیک خودرو

 ايداري و رعایت اخالق حرفهپذیري، امانتمسئولیت

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Vehicle dynamics Reza N. Jazar  Springer 2118 

Theory of Ground Vehicle J.Y.Wong  John wily&Sons 2111 

Vehicle Powertrain System Behrooz Mashadi and 

Daivid Crolla  John wily&Sons 2112 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه تدریس و کاري 5 با یا مکانیک خودرو حداقل کارشناسی ارشد مکانیک

 

 ، تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمساحت

 مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور کالس استاندارد

 

 روش تدریس و ارائه درس

 يمورد مطالعه، و تکرار ینتمر ،ايمباحثه ،توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمپایانو  ترممیان آزمون ف،یتکال ،یشفاه هايپرسش
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 یدرس زبان تخصص -3-13

 یتخصص نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 خودرو متون تخصصی و از کتبترجمه و استفاده کسب توانایی  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
فنی خارجی به فارسی، نکات مهم در فن ترجمه و  ترجمه متون مقدمه، اصول و چگونگی

 رعایت نکات الزم و روند انجام کار
2 - 

 - 2 راهنماي مشتري و راهنماي تعمیراتی خودروهامتون تخصصی  و درک خواندن و استخراج 2

 - 2 اصول طراحی موتورهاي پیستونیمتون تخصصی  و درک خواندن و استخراج 3

 - 2 انتقال قدرت هايسیستماصول طراحی متون تخصصی  و درک ستخراجخواندن و ا 4

 - 2 هدایت و کنترل هايسیستم صول طراحیامتون تخصصی  و درک خواندن و استخراج 5

 - 2 کاربرد مواد در خودرومتون تخصصی  و درک خواندن و استخراج 6

 - 2 دینامیک خودرومتون تخصصی  و درک خواندن و استخراج 7

 - 2 خودروهاي برقیمتون تخصصی  و درک خواندن و استخراج 8

 - 2 خودروهاي هیبریديمتون تخصصی  و درک خواندن و استخراج 9

 - 2 هیدرولیک در خودروکاربرد متون تخصصی  و درک خواندن و استخراج 11

 - 2 نیوماتیک در خودروکاربرد متون تخصصی  و درک خواندن و استخراج 11

 - 2 (ECUواحدهاي کنترل الکتریکی خودرو )متون تخصصی  و درک و استخراجخواندن  12

 - 2 (ESP) یکیالکترونبرنامه پایداري متون تخصصی  و درک خواندن و استخراج 13

 - 2 (Airbagسیستم کیسه هوا )متون تخصصی  و درک خواندن و استخراج 14

 - 2 (Optionsرو )هاي خودآپشنمتون تخصصی  و درک خواندن و استخراج 15

 - 2 خودرو یابیعیبمتون تخصصی  و درک خواندن و استخراج 16

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
از  راهنماي استفاده ،راهنماهاي تعمیراتی ،راهنماهاي مشتري ،بروشورهاتوانایی استفاده و استخراج اطالعات تخصصی از 

 خودرو از کتب مرجع تخصصی يفنّاورو استخراج مفاهیم  درک ،صصی خودروتخ هادستگاهو  ابزارها

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Automotive Technology A 

Systems Approach Jack Erjavec  Delmar 2115 

Modern Automotive 

Technology James E Duffy  
The Goodheart- 

Willcox 

Company, Inc. 
2117 

Progress in Engineering 

Technology; Automotive, 

Energy Generation, Quality 

Control and Efficiency 

Muhamad Husaini Abu 

Bakar, Mohamad Sabri 

Mohamad Sidik, 

Andreas Öchsner 

 Springer 2119 

Bosch Automotive 

Handbook; 01th ed. 
Robert Bosch Gmbh  Wiley 2118 

 1396 قلم آذین رضا  اکبريعلیدکتر کریم  زبان تخصصی

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 و کاري سال سابقه تدریس 5 مکانیک با یاکارشناسی ارشد مکانیک خودرو  حداقل

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 رایانه و ویدئو پروژکتور مجهز به استانداردکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 يمورد مطالعه ،ايمباحثه ،توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمپایانو  ترممیان آزمون ف،یتکال ،یشفاه هايپرسش
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 کاريروغنیاتاقان و مکانیزم  درس -3-14

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 هاآنلغزشی و غلتشی و کاربرد  هايیاتاقان روانکاري، هايسیستم آشنایی با روانکارها، هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 هاروغنفیزیکی و شیمیایی  يهاویژگی، پایهروغنوظایف روانکارها، انواع  :روانکارها

روغن،  هايافزودنیریزش، نقطه اشتعال، شاخص گرانروي و ...(،  نقطه )ویسکوزیته،

بر  هاروغنهیدرولیک، روغن توربین و کمپرسور، کدگذاري  هايروغنموتور،  هايروغن

کی یفیز هايویژگیاساس استانداردهاي مختلف، گریس، قوام دهنده گریس، عدد قوام گریس، 

 ، روانکارهاي جامدهاروغنو  هاگریس یابیمعادل، هاگریس کدگذاري، هاگریسو شیمایی 

4 16 

2 

 االستوهیدرودینامیک، مختلط، )روانکاري مرزي، مختلف روانکاري هايرژیم :روانکاري

سیستم ) روانکاري هايسیستم ،هیدرو استاتیکروانکاري  منحنی استربیک، (،هیدرودینامیک

سیستم  ،مداربستهسیستم روانکاري  سیستم روانکاري مه روغن، ،Oil bathي روانکار

 سیستم روانکاري هوا روغن( روانکاري جت روغن،

4 16 

3 

 :لغزشی هايیاتاقان

 هايانیاتاقاشکال مختلف  ،هیدرودینامیکیاتاقان لغزشی  یاتاقان لغزشی هیدرو استاتیک،

یاتاقان  ،کهچندتیاتاقان  ،دوتکهیاتاقان  اقان سد فشار،یات یاتاقان جزئی، )یاتاقان کامل، لغزشی

 هانآو تنظیمات  هایاتاقانلقی  انتخاب جنس یاتاقان، معیارهاي و هایاتاقانبیضی(، جنس 

لد، روابط عدد سامرفی روابط بار یاتاقان، معادله فشار رینولدز در فیلم روانکاري یاتاقان لغزشی،

نمودارهاي طراحی یاتاقان  روابط حرارتی یاتاقان، روانکار،روابط جریان  اصطکاک یاتاقان،

 لغزشی

4 16 

4 

-یرینگب کدگذاري هاي غلتشی،انواع بیرینگ هاي غلتشی،ساختمان بیرینگ :غلتشی هايیاتاقان

 هاي غلتشی

 يبندآب ،موردنیازدقت  ،محوريناهم سرعت، نوع بار، انتخاب نوع بیرینگ )فضاي موجود،

 (...و 

دینامیکی  يبارها ظرفیت حمل بار بیرینگ، )قابلیت اطمینان بیرینگ، ابعاد بیرینگ انتخاب

با در نظر  محاسبه عمر بارهاي استاتیکی وارده بر بیرینگ، محاسبه عمر مبنا، وارده بر بیرینگ،

 شرایط روانکاري( آلودگی و-گرفتن بار خستگی

 شیوه مناسب نصب و خارج کردن، اتخاذ نصب و خارج کردن بیرینگ ها )تعیین انطباق الزم،

 تنظیم لقی پس از نصب و ...(

4 16 

 64 16 جمع

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
، هاها و گریسو شیمیایی روغن هاي فیزیکیویژگی ،هاآنهاي جامد و کاربرد روانکار ،هاگریس ،هاروغنانواع شناخت 

 ،هاي لغزشی ازنظر شکل و مکانیزم روانکاريهاي روانکاري و اجزاي مربوطه یاتاقانتمهاي روانکاري، انواع سیسانواع رژیم

 اجزاي غلتنده، جنس قفسه و عملکرد شکل هاي غلتشی ازنظر حمل بار،بیرینگ

هاي صنعتی ، روغنATFهاي هاي دنده، روغنهاي موتور، روغن، کدگذاري روغنروانکارها هايافزودنیتحلیل کارکرد 

پسوندها،  ابعاد هاي لغزشی، کد بیرینگ ازنظر نوع،و جریان روغن در یاتاقان حرارت ،اصطکاک ، روابط بار،هاسو گری

 بیرینگ مناسب با توجه به کاربرد در تجهیز

انتخاب سیستم روانکاري مناسب با توجه به مکانیزم تجهیز، جنس مناسب یاتاقان با توجه به کاربرد، شیوه مناسب نصب 

 ی(حرارت یدرولیکی،ه ،)مکانیکی

 هاگریسو  هاروغن یابیمعادل

 لغزشی هايیاتاقانشعاعی و محوري  هايلقیو تنظیم  گیرياندازه

 غلتشی هايیاتاقان ،لغزشی هايیاتاقاناستفاده از جداول طراحی 

 و آلودگی يروانکار بارگذاري، یطشرا محاسبه عمر بیرینگ با توجه به قابلیت اطمینان،

 ترل انطباق الزم جهت نصب،کن تعیین و

 انجام تنظیمات و کنترل لقی شعاعی و محوري بیرینگ پس از نصب

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1379 نشر جهاد قاسم حیدري نژاد شیگلی یاتاقان و روانکاري

 راهنماي عملی روانکاري

 آالتماشین
 محمود ترکی ال لیوگنر

پژوهشگاه صنعت 

 نفت
1382 

Applied tribology Michale M Khonsari  John Wiley 2118 

شرکت میبا در  هايکاتالوگ

موتور و  هايیاتاقانرابطه با 

 صنعتی هايیاتاقان

  Miba  Mibaشرکت 

Skf general catalogue  شرکتskf  skf 2118 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 تخصصی در حوزه یاتاقان و روانکاري عملی کار تجربه وسال سابقه تدریس  5ارشد مکانیک با حداقل  یکارشناسحداقل 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ورپروژکت دئویو و انهیرا به مجهز استاندارد کالس

 پرس هیدرولیکی موتور احتراق داخلی، عمومی مکانیک، گرمکن القایی نصب بیرینگ، ابزارجعبه :کارگاه مکانیک خودرو

 لغزشی و غلتشی هايیاتاقانانواع 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و تکراري، کار عملی، مورد مطالعه ،يامباحثه ،توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 و آزمون عملی یکتب آزمون ف،یتکال ،یشفاه يهاپرسش تار،مشاهده رف
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 ايرایانه سازيشبیهطراحی موتورهاي پیستونی و  درس -3-15

 تخصصی نوع درس:

 طراحی اجزا - دینامیک -2ترمودینامیک  :نیازپیش

 - نیاز: هم

ترمودینامیکی، دینامیکی، مکانیکی،  ازنظرآشنایی و درک اولیه با طراحی و محاسبات موتورهاي پیستونی  لی درس:هدف ک

 GT-Powerموتور  سازيشبیه افزارنرمکنترلی، حرارتی و کار با 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 طراحی عمومی موتور 1

 - 4 راحی ترمودینامیکی موتورط 2

 - 2 طراحی دینامیکی موتور 3

 - 2 طراحی کنترلی موتور 4

 - 2 طراحی مکانیکی موتور 5

 - 2 طراحی حرارتی موتور 6

 - 2 و استانداردهاي موتور هاآزمون 7

 64 - و طراحی موتور سازيشبیهدر  GT-SUITE افزارنرمکاربرد  8

 64 16 جمع
 

 اي عمومی و تخصصی مورد انتظارهمهارت -ب
 هاآن، بررسی و تحلیل پارامترهاي طراحی و عملکردي موتور و انجام محاسبات هاآنبا انواع موتور و عملکرد  شناخت

ادل سینماتیک موتور، سینتیک موتور، تع یبررس ،هاآالیندهموتور، سوخت و احتراق، انتشار  هايسیکل :بررسی و تحلیل

 ،موتور

قطعات موتور شامل ، هاآالینده، کنترل VVT ،VCR، توربوشارژ وسوپرشارژ اي تبادل گاز، اختالط سوخت و هوا، هفرآیند

وانکاري ، اصطکاک و رهایاتاقان، فالیویل، لنگمیل، بادامک و میل بادامک، هاسوپاپپیستون، رینگ پیستون، گژن پین، 

 موتور

 د رانندگیاستاندار هايسیکلموتور، دوام، آالیندگی، نویز، انتقال حرارت،  ايهتست ،موتور، اویل کولر کنندهخنکسیستم  ،

 (GT-Post( و پس پردازش )GT-ISE) پردازششیپ يهاطیمح، آشنایی با GT-POWER افزارنرممعرفی و نصب 

دیدکننده، هاي ارتباطی، تشصافی هوا، لولههواکش و ي محیطی موتور، هایژگیومدل  بخش ورودي شامل: يسازمدل

 ها، انژکتور و سوپاپ ورودي به همراه اورفیسسر سیلندرورودي، راهگاه ورودي  چند راهه، مخزن آرامش، دریچه گاز

 لنگمحفظه موتور و میل ،بخش میانی شامل: سیلندرها يسازمدل

ها گزوز، اورفیسخروجی، لوله ا چند راهه، سر سیلندربخش خروجی شامل: سوپاپ خروجی و راهگاه خروجی  يسازمدل

 و محیط خروج دما و فشار

 نهایی یک نمونه موتور پیستونی سازيمدل

 ياحرفهي، رعایت اخالق دارامانتي، ریپذتیمسئول

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Internal Combustion Engine 

Fundamentals 
Heywood  McGraw-Hill 2118 

Tutorials and Documents of 

GT-SUIT 
Gamma 

Technologies 
 Gamma 

Technologies 
2116 

Engineering Fundamentals 

of Internal Combustion 

Engine 

Pulkrabek  Prentice Hall 1997 

 Heywood مبانی موتورهاي احتراق داخلی

-امیرحسین شامخی

-ادهنیما خطیب ز

 امیرحسین شمدانی

دانشگاه صنعتی 

 نصیرالدینخواجه

 طوسی

1397 

موتورهاي احتراق  سازيشبیه

-GT بعديیک افزارنرمداخلی با 

Power 

امیرحسین کاکایی، 

 شهاب مافی
 

دانشگاه علم و صنعت 

 ایران
1397 

مبانی مهندسی موتورهاي احتراق 

 داخلی
Pulkrabek سپهر صنایع 

 دانشگاه علم و صنعت

 ایران
1388 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 مکانیک گرایش سیستم محرکه خودرو حداقل کارشناسی ارشد

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 GT-SUITE افزارنرمدستگاه کامپیوتر و  15سایت کامپیوتري مجهز به 

 

 ئه درسروش تدریس و ارا

 اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه مورديتمرین و تکرار، پروژه اي،، مباحثهتوضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

(، .اي و..پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) آزمون کتبی، آزمون عملی، مشاهده رفتار حل مسئله، هاي شفاهی،پرسش

 يافزارنرمپروژه ارائه 
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 ايرایانه سازيشبیههدایت و کنترل خودرو و  هايسیستمی طراح درس -3-16

 تخصصی نوع درس:

 ارتعاشات -دینامیک ماشین -دینامیک خودرو :نیازپیش

 - :هم نیاز

کمک  هدایت و کنترل به هايسیستم سازيشبیههدایت و کنترل و توانایی  هايسیستمشناخت اصول طراحی  :هدف کلی درس

 رایانه

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 ساختارهاي اصطکاکی، هیدرولیکی، نیوماتیکی سیستم ترمز 1

 - 1 کنترلی ترمز هايسیستم 2

 - 1 و استانداردهاي ترمز هاآزمون 3

 LMS - 16 افزارنرمبه کمک سیستم ترمز  سازيشبیهو  سازيمدل 4

 - 3 و مفاصل( هابندياهرمشامل خودرو )سیستم تعلیق  هايمکانیزمانواع  5

 - 1 فنربندي سیستم تعلیق خودرو 6

 - 1 کنترلی تعلیق هايسیستم 7

 - 1 و استانداردهاي تعلیق هاآزمون 8

 ADAMS - 31 افزارنرمسیستم تعلیق به کمک  سازيشبیهو  سازيمدل 9

 - 1 و مفاصل( هابندياهرمسیستم فرمان )شامل  هايمکانیزمانواع  11

11 
ی، هیدرولیکی، الکتروهیدرولیکی و )مکانیک انتقال نیرو در سیستم فرمان هايروشانواع 

 الکتریکی(
2 - 

 - 1 کنترلی فرمان هايسیستم 12

 - 1 و استانداردهاي فرمان هاآزمون 13

 LMS - 12و  ADAMSهاي افزارنرمسیستم فرمان به کمک  سازيهشبیو  سازيمدل 14

  1 رینگ و تایر 15

 ADAMS - 8هاي افزارنرمرینگ و تایر به کمک  سازيشبیهو  سازيمدل 16

 64 16 جمع

 :ساختارهاي اصطکاکی، هیدرولیکی، نیوماتیکی سیستم ترمز

رمز و چرخ، محاسبات نحوه انتخاب اجزاي سیستم ترمز، طراحی اجزاي اصطکاکی، هیدرولیکی و نیوماتیکی سیستم ت

 اي، انتخاب نوع مدار سیستم ترمز، محاسبات مرتبط با عملکرد ترمزدستیمحاسبات نحوه انتخاب نوع ترمز دیسکی یا کاسه

 :هاي کنترلی ترمزسیستم

 و غیره ABS، EBD ،ESPهاي هاي عملکردي سیستمبررسی و تحلیل بلوک دیاگرام

 :ها و استانداردهاي ترمزآزمون

 گیريترمزها و استانداردهاي استاتیکی و دینامیک اجزاي سیستم ترمز و خودرو حین هاي آزمونبررسی و تحلیل

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 :ها و مفاصل(بنديسیستم تعلیق خودرو )شامل اهرم هايمکانیزمانواع 

وي کشنده، آونگی مرکب و یکپارچه، اصول مختلف تعلیق شامل طبق دار دوبل، مک فرسون، باز هايمکانیزماصول طراحی 

 تعلیق هايمکانیزمطراحی و انتخاب مفاصل 

 :فنربندي سیستم تعلیق خودرو

نر فنر، محاسبات مرتبط با استخراج ضرایب سختی فاصول طراحی سیستم فنربندي خودرو، اصول انتخاب نوع فنر و کمک

 ن و تماس دائمی چرخ با زمینفنر بر مبناي استانداردهاي راحتی سرنشیو دمپینگ کمک

 :هاي کنترلی تعلیقسیستم

 هاي تعلیق غیرفعال، نیمه فعال و فعالهاي عملکردي سیستمبررسی و تحلیل بلوک دیاگرام

 :ها و استانداردهاي تعلیقآزمون

 ودروعلیق خها و استانداردهاي استاتیکی و دینامیک اجزاي ارتعاشی و مکانیزمی سیستم تهاي آزمونبررسی و تحلیل

 :ها و مفاصل(بنديسیستم فرمان )شامل اهرم هايمکانیزمانواع 

اصول طراحی مکانیزم یا ذوزنقه فرمان بر اساس پایداري عرضی خودرو و مباحث آکرمان، اصول طراحی و انتخاب مفاصل 

 مکانیزم فرمان

 :هیدرولیکی و الکتریکی(هاي انتقال نیرو در سیستم فرمان )مکانیکی، هیدرولیکی، الکتروانواع روش

فرمان، محاسبات و مالحظات مرتبط با انتخاب فرمان مکانیکی، هیدرولیکی، الکتروهیدرولیکی و محاسبات مکانیزم جعبه

 الکتریکی

 :هاي کنترلی فرمانسیستم

 کتریکیلو ا یدرولیکیالکتروه هاي فرمان مکانیکی، هیدرولیکی،هاي عملکردي سیستمبررسی و تحلیل بلوک دیاگرام

 :ها و استانداردهاي فرمانآزمون

 ها و استانداردهاي استاتیکی و دینامیک اجزاي سیستم فرمان خودروهاي آزمونبررسی و تحلیل

 :رینگ و تایر

محاسبات و مالحظات مرتبط با انتخاب رینگ تایر، محاسبات و الزامات مرتبط با انتخاب تایر از منظر راحتی سرنشین، 

 -16و  14، 9، 4خودرو خودرو و انطباق تایر با بدنه  گیريترمزگیري خودرو، ، شتابپایداري خودرو

 راستی آزمایی اصول ،سازيشبیه یمبان ،سازيمبانی مدل

 افزارهاي مذکورهاي هدایت و کنترل با کمک نرمسازي و استخراج نتایج سیستمسازي، شبیهمدل

 

 عمومی یا تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب

 هاي هدایت و کنترل به کمک رایانهسازي سیستمشبیهو  هاي هدایت و کنترلاصول طراحی سیستم شناخت

 ياحرفهي، رعایت اخالق دارامانتي، ریپذتیمسئول
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Braking of Road Vehcles Andrew Day  ELSEVIER 2114 

The Automotive Chassis 

Volume1: components Design 
Giancarlo Genta 

Lorenzo Morello  SPRINGER 2119 

Theory of Ground Vehicle J.Y.Wong  
John 

wily&Sons 
2111 

The Automotive Chassis: 

Engineering Principles 

Prof. Dipl.Ing. Jörnsen 

Reimpell, 

Dipl.Ing. Helmut Stoll, 

Prof. Dr.Ing. Jürgen 

W. Betzler 

 
Butterworth-

Heinemann 
2111 

Brake design and safety Rudolf Limpert  SAE 1999 

هاي افزارنرمراهنماي کاربري 

ADAMS  وLMS 
    

 

 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  -د

 هاي مدرسویژگی

 عملی تخصصی تجربه کار سال سابقه تدریس و 5حداقل کارشناسی ارشد مکانیک خودرو با حداقل 
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مورد استفادهافزارهاي دستگاه کامپیوتر و نرم 15مجهز به سایت کامپیوتري 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 کار عملیي، مورد مطالعه ،يامباحثه توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

(، .اي و..پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) آزمون کتبی، آزمون عملی، مشاهده رفتار حل مسئله، هاي شفاهی،پرسش

 افزاريه پروژه نرمارائ
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 مکاترونیکی خودرو و کارگاه هايستمسیدرس  -3-17

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 ( مختلف خودروهايمکاترونیکی )آپشن هايسیستم ، بررسی، تحلیل اجزا و عملکردشناخت هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا یزر ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
فاده از با استخودرو )و مکاترونیک  (کنترل)مفاهیم کاربردي مکاترونیک  یادآوريمقدمه و 

 (...یک سیستم کنترلی ساده مانند سیستم شارژ 
1 4 

2 

 سیستم هشدار خستگی

 و بدرقه يگو آمدخوشي هاچراغسیستم 

 )زاویه و جهت( جلو يهاچراغ يهاکنندهمیتنظسیستم 

 هاچراغي سازفعالسیستم اتوماتیک 

 استاتیکی و دینامیکی روادهیپي روشنایی هاچراغسیستم 

1 4 

3 

 سیستم سنسور نور روز و شب

 ECM سیستم الکتروکرومیک

 عقبسیستم مونیتور دید 

 نماقطبسیستم 

1 4 

4 

 سیستم دوربین

 BSMیا  BSDکور  هنقط شگرینما سیستم

 زدن راهنما هنگام کور نقطه در برخورد از يریجلوگ سیستم هشداردهنده

1 4 

5 

 اتوماتیک کنپاکبرفباران و  سیستم سنسور

 ي جلوهاچراغن یا شوینده کپاکسیستم برف

 کثیفی لنز چراغ سیستم سنسور

1 4 

6 

 KEY LESS ستمیس

 DEAD LOCK سیستم قفل دوبل

 برقیسیستم درب عقب 

1 4 

7 

 سیستم سنسورهاي پارک

 سیستم اتوپارک

 در یافتن محل پارک و پارک اتوماتیک SPASسیستم 

1 4 

8 

 -LDWS LDAسیستم هشدار خروج از مسیر 

 سیستم ویبراتور فرمان در هنگام خروج از مسیر

 جلوگیري خروج از مسیر با ترمز ستمیس

1 4 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 ESSسیستم فالشر در ترمز اضطراري 

9 

 DBSترمز در سراشیبی سیستم 

 ESCسیستم کنترل الکترونیکی سیستم پایداري 

 VSCیا  VSMسیستم مدیریت پایداري 

1 4 

11 

 ISGاتوماتیک موتور  کنخاموشسیستم روشن و 

 سیستم حرکت در سرباالیی

 AVMسیستم مانیتور دید اطراف 

1 4 

11 

 AEBسیستم تنظیم فاصله خودکار 

 TSAسیستم پایداري یدک 

 ISGم استارت استاپ سیست

 ERA GLONASSسیستم برقراري تماس اضطراري 

1 4 

12 

 Crawl Controlناهموار ي هاجاده در 4WDسیستم خودرو 

 سیستم نمایشگر انحراف بدنه

 در عقب خودرو (سیستم هشدار عبور مرور )نزدیک شدن خودرو

1 4 

13 

ستم  ست با ياصخره يهاجاده در ضد لغزشسی  4WD ير خودروهاد بزرگ اندازد

 (CCS ستمی)س

 (MULTI TERRAIN SELECT) زیر يهااندازه دست در لغزش سیستم ضد

 MULTI TERRAIN MONITORخودرو  تیموقع و جاده ییسیستم شناسا

1 4 

14 

 سیستم دید در شب

 پهلوي صندلی راننده در پیچ جاده کنندهمیتنظسیستم 

 شتاب مثبت و منفی(صندلی راننده حین ترمز ) کنندهمیتنظسیستم 

 سیستم حافظه صندلی

1 4 

15 

 روفسیستم سان

 هاشهیشروف و ي سانهاپردهسیستم 

 سیستم پخش صدا، هندزفري، شارژ بدون سیم و مانیتورهاي مرکزي و صندلی

 هدایت خودکار – GPSناوبري سیستم 

1 4 

16 

 کنندهخنکیا جعبه  سیستم یخچال

 کنندهخنکیا جعبه  سیستم یخچال

 و یونیزاسیون هواي کابین خوشبوکنندهسیستم 

 سیستم اینورتر

 و وینچ کشدکي باربند، بکسل بند یهاستمیس

1 4 

 64 16 جمع

 هاي مکاترونیکی خودرو را ازنظر ایمنی یا رفاهی یا ترکیبی، سیستمهاي مکاترونیکی خودروبندي سیستمدسته

 م مربوطهبا کمک بلوک دیاگرام سیست  PIDتشخیص نوع کنترلر

 در سرفصل( خودرو ذکرشدهقطعه شناسی، جانمایی، قطعات مکاترونیکی )اجزا 

 ،یخچال، استارت استپ ...( خودرو –اتو پارک  –هندزفري  –روف هاي مکاترونیکی رفاهی )سانسیستمعملکرد تحلیل 
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و بدرقه  آمد گويخوشروشنایی )حوزه ، ( خودرو...تنظیم فاصله –پایداري خودرو  –هدایت فرمان  –حوزه ایمنی )ترمز 

 ( خودرو...راهنما و فالشر اتوماتیک –تغییر زاویه چراغ جلو  –

 یابیعیب وسیستم مکاترونیکی خودرو را با استفاده از کتاب راهنماي تعمیرات خودرو  جهت بررسی موردنیازها آزمونانجام 

 هاآن

 اي تعمیراتتعویض قطعات مکاترونیکی خودرو را بر اساس کتاب راهنم

 

 عمومی یا تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب

ی هاي مکاترونیکتحلیل اجزا و عملکرد سیستم، هاي( مختلف خودروهاي مکاترونیکی )آپشنعملکرد سیستم شناخت

 هاي( مختلف خودروهاي مکاترونیکی )آپشنسیستم یابیعیبو  هاي( مختلف خودرو)آپشن

 

 حداقل سه منبع فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنهادي ) -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع 

کاربرد الکترونیک و تکنولوژي پیشرفته در 

 خودرو
 1392 مهاد صنعت  صیاد نصیري

automotive Mechatronics: 

Operational and Practical Issues B. T. Fijalkowski  Springer 2111 

Automotive Mechatronics 

Automotive Networking, Driving 

Stability Systems, Electronics 
Reif, Konrad  springer 2115 

    شرکت بنز Sراهنماي مشتري خودروي بنز سري 

    شرکت تویوتا راهنماي مشتري خودروي تویوتا لندکروزر

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 عملی تخصصی تجربه کار سال سابقه تدریس و 5حداقل کارشناسی ارشد مکانیک با حداقل 
 

 و تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمساحت 

 مترمربع فضاي مونتاژ و دمونتاژ 75مترمربع شامل  151مساحت کارگاه حداقل 

 سري 2حداقل  هرکدامهاي مکاترونیکی خودرو از استندهاي آموزشی مرتبط با انواع سیستم

 دستگاه 1حداقل  هرکدامخودرو کامل اپتیما و سوناتا از 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 يمطالعه مورد ی،گروه کاراملیو تکرار، کارگاه،  ینتمر ،ايمباحثه ،توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ، مشاهده رفتار(یابی، رفع عیب و ...عیب) عملکردي، آزمون شناسایی ،کتبیآزمون هاي شفاهی، تکالیف، پرسش

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=B.+T.+Fijalkowski&text=B.+T.+Fijalkowski&sort=relevancerank&search-alias=books
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 روهاي برقی، هیبریدي و کارگاهخود درس -3-18

 تخصصی نوع درس:

 هاي مکاترونیکی خودرو و کارگاهسیستم :نیازپیش

 - :هم نیاز

ي نکات هاآموزشو خدمات اولیه به مشتري و  هاسیسروي هیبریدي و برقی جهت انجام خودروهابا  ییآشنا :هدف کلی درس

 ایمنی به تعمیرکار

 سرفصل آموزشی -الف

 واریز محت ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
 ،کار با دیاگ در خودرو مدارات برقی، خوانینقشهدر برق )مفاهیم کلیدي برخی  یادآوري

 در مدارات برقی خودرو( هاسیمتست دسته  هايروش
1 4 

2 

 -ي برقی و هیبریدي و اجزا اصلی سیستم محرکه هیبریدي )باتري اصلی خودروهاتاریخچه 

مکی تولید ک هايسیستم –سیستم انتقال قدرت تا چرخ  -/ژنراتور واحد موتور -موتور باتري 

 (مدیریت و کنترل واحد هیبریدي هايسیستمبرق 

4 16 

 4 1 میرکار(تعي هیبریدي و برقی )مشتري و خودروهانکات ایمنی ضروري در استفاده و تعمیرات  3

 8 2 ي هیبریدي و برقیخودروهاي ادواري هاسیسرو 4

5 
ال واحد اتص –واحد موتور الکتریکی  –باتري )ي برقی خودروهااجزا اصلی سیستم محرکه 

 (... نیبه منبع برق بیرو
1 4 

 4 1 ي برقی و پالگ اینخودروها شارژي هاستگاهیا 8

 24 6 هیبریدي و برقی خودروهاي یابیعیب 9

 64 16 جمع

 ي برقی و هیبریدي.خودروهامزایا و معایب 

 ررسی دسته سیم روي خودروب

 با استفاده از راهنمایی مشتريي هیبریدي یا برقی هاستمیسکاربري 

 .هاآناجزا اصلی سیستم محرکه هیبریدي و عملکرد 

نک کاري سیستم خ -هاي برقی کمکی سیستم - موتور/ژنراتور –اصلی خودرو هیبریدي )باتري  يهاستمیرسیزعملکرد 

 هاآنیابی عیبو ( ...سیستم مدیریت مجموعه  -باتري

 هاآنمحرکه برقی عملکرد  اجزا اصلی سیستم

 -اري باتريسیستم خنک ک -هاي برقی کمکی سیستم - موتور/ژنراتور –اصلی خودرو برقی )باتري  يهاستمیرسیزعملکرد 

 هاآنیابی عیبو ( ...هاي شارژ خارجی ایستگاه -واحد شارژ باتري  –سیستم مدیریت مجموعه 

 ي عمومی و ادواري خودرو هیبریدي و برقی.هاسیسرو

 یبرق وي هیبریدي خودروهانکات ایمنی کار با 

 ي شارژ خانگیهاستگاهیابا کمک  را این ي برقی و پالگخودروهاشارژ  هايروش

 یاب.بیرا با استفاده از دستگاه ع یبرق هايیستمس و یابیبرا با استفاده از دستگاه ع یبریديه هايیستمس یابییبع

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 عمومی یا تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 برقی و ي هیبریديخودروها شناخت

 خودروهاي برقیو  و رفع عیب خودروهاي هیبریدي یابیعیب

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 مایکل بیلد اشتاین و دیگران اصول عملکرد خودروهاي هیبریدي
امین جعفري 

 زاده
 1391 قرن

Electric and Hybrid Vehicles Tom Denton  Routledge 2116 

Hybrid Electric Vehicles 
Chris Mi - M. Abul 

Masrur 
 wily 2117 

 يخودروهاکتب راهنماي تعمیراتی 

 برقی و هیبریدي
    دروخو تولیدکننده هايشرکت

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

کار روي خودرو  باسابقهبا گرایش تبدیل انرژي  مکانیک ارشد مکانیک خودرو )طراحی موتور( یا یکارشناسحداقل 

 هیبریدي
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ی بخش محرکه خودرو برقی و دکیلوازم –ابزار ایمنی کار با خودرو هیبریدي و برقی  –خودرو برقی  –خودرو هیبریدي 

صوص ابزار مخ –یاب دستگاه عیب -ویدیو پروژکتور –عمومی مکانیکی  ابزارجعبه –عمومی برق  ابزارجعبه -هیبریدي 

 استند آموزشی –خودرو هیبریدي و برقی موجود در کارگاه 
 

 رسروش تدریس و ارائه د

 يمطالعه مورد ی،گروه کاراملیو تکرار، کارگاه،  ینتمر ،ايمباحثه ،توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ، مشاهده رفتار(یابی، رفع عیب و ...عیب) ترم، عملکردي، آزمون شناساییهاي شفاهی، تکالیف، آزمون پایانپرسش

 

 

 

 

 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Mi%2C+Chris
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Masrur%2C+M+Abul
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Masrur%2C+M+Abul
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 خودرو هايمکانیزمبازرسی کیفی  درس -3-19

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 مختلف خودرو هايمکانیزمامور مرتبط با بازرسی کیفی قطعات و  انجام هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 4 1 نو و کارکرده خودروهاي هايیزممکاناهداف و کاربري بازرسی کیفی  1

 4 1 مربوطه هاي لیستانواع بازرسی خودرو و استانداردهاي اجباري خودرو و چک 2

 8 2 آن هايممکانیزبازرسی کیفی موتور خودرو و  6

 8 2 بازرسی انواع سیستم انتقال قدرت خودرو 7

 4 1 بازرسی انواع سیستم ترمز خودرو 8

 4 1 خودروفرمان  یستمانواع س یبازرس 9

 4 1 خودرو تعلیق یستمانواع س یبازرس 11

 8 2 خودرو الکتریکی هايسیستمانواع  یبازرس 11

 8 2 بنزینی و گازي رسانیسوخت هايسیستمبازرسی  12

 8 2 خودروهابازرسی رنگ و بدنه  13

 4 1 )معاینه فنی( بازرسی ادواري خودرو 14

 64 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 مختلف هايبازرسیانجام 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

    سازمان ملی استاندارد استانداردهاي اجباري خودرو

    سازمان ملی استاندارد استانداردهاي آالیندگی خودروها

    سازمان ملی استاندارد TAاردهاي تائید نوع خودرو استاند

    سازمان ملی استاندارد COPاستانداردهاي تطابق تولید خودرو 

    گسترسازهساپکو،  SQFEرویه ارزیابی محصول 

    سایپا ،خودروایران خودروسازان PDI هايدستورالعمل

     دستورالعمل تجهیزات بازرسی

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي  –د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه کاري 5با  ناسی ارشد رشته مکانیک خودروکارشحداقل 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور استانداردکالس 

 ، میکرومتر، مگنت تشخیصگیراندازه، فیلر، ساعت کارگاه مکانیک خودرو مجهز به تجهیزات بازرسی شامل تورک متر

سنج، تستر مایع  PH، ضخامت سنج رنگ، استات اسکوپ، کمپرس سنج، نویز سنج، تستر فشار رادیاتور، شدگیرنگ

 نفر 15زات کارگاهی و... براي هیدرولیک ترمز، دیاگ، رول تست، دستگاه میزان فرمان، تجهی

 

 روش تدریس و ارائه درس

 کار عملی در کارگاه، يمورد مطالعه ،يامباحثه ،توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون عملی، یکتب آزمون ف،یتکال ،یشفاه يهاپرسش
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 در خودرو و کارگاه یوماتیکو ن یدرولیکه درس -3-21

 تخصصی نوع درس:

 - :یازنپیش

 - نیاز: هم

 هاآن یابیعیبتحلیل و و با مدارات هیدرولیکی و نیوماتیکی خودرو  ییآشنا هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 4 1 هاآنو نیوماتیک، کاربرد، مقایسه و عالئم  هیدرولیک هايسیستماجزاي  1

 4 1 روتوري و پیچی( ايدندهچرخ، ايتیغهي هیدرولیکی )پیستونی، هاپمپانواع  2

3 
 هايجکهیدرولیکی )کنترل فشار، کنترل جریان و کنترل جهت( و  هايسوپاپانواع 

 هیدرولیکی
1 4 

 4 1 موجود در مدار( هايسوپاپهیدرولیکی )تشریح، فرمان، کنترل و طرز کار مدار  4

5 
)محاسبه سایز لوله، توان سیستم هیدرولیک، توان سیستم طراحی یک مدار هیدرولیک 

 خنک کاري و تانک(
1 4 

6 
ختلف م هايقسمت، (سیستم انتقال قدرت هیدرولیکی )هیدرودینامیک و هیدرواستاتیک

 هیدرو استاتیکیک سیستم انتقال قدرت 
1 4 

 8 2 سنگین آالتماشینسیستم هیدرولیک ادوات  7

 4 1 شیفتپاور هايگیربکس 8

 4 1 سیستم تعلیق هیدرولیکی خودرو نوع آکوموالتوري 9

 4 1 هاي هیبرید و خودروهاي جدید(وسیستم ترمز پرقدرت سواري )خودر 11

 8 2 مدار هیدرولیک گیربکس اتوماتیک خودروهاي سواري 11

 4 1 ي خودروباد یقتعل یستمس 12

 8 2 ترمز نیوماتیک با کنترل الکترونیکی هايسیستم 13

 64 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
تم هیدرولیک سیس ،سیستم انتقال قدرت هیدرولیکی ،هاآننیوماتیک و عالئم سیستم و  اجزاي سیستم هیدرولیک :شناخت

یک  یطراح روند ،هیدرولیکیکامل مدار  ،شیفتپاور يهاربکسیگساختمان و طرز کارگیري ، سنگین آالتنیماشادوات 

ق هیدرولیکی تعلی سیستم، مدار هیدرولیک )محاسبه سایز لوله، توان سیستم هیدرولیک، توان سیستم خنک کاري و تانک(

 نوع آکوموالتوري خودرو

ک با کنترل ترمز نیوماتی هايسیستم، سیستم هیدرولیک گیربکس اتومات خودروهاي سواري ،سیستم تعلیق بادي خودرو ،

 مز پرقدرت سواريسیستم تر، الکترونیکی

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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کارکرد  ،سیستم انتقال قدرت هیدرولیکی ،هاآننیوماتیک و عالئم سیستم و  اجزاي سیستم هیدرولیک تحلیل روش کارکرد

، لیکیهیدرومدار ، شیفتپاور يهاربکسیگ يریکارگبهو طرز  ساختمان ،سنگین آالتنیماشسیستم هیدرولیک ادوات 

ومات سیستم هیدرولیک گیربکس ات، سیستم تعلیق بادي خودرو، آکوموالتوريتعلیق هیدرولیکی خودرو نوع  سیستم

 ،خودروهاي سواري

 سیستم ترمز پرقدرت سواري، ترمز نیوماتیک با کنترل الکترونیکی هايسیستم

 ايداري و رعایت اخالق حرفهپذیري، امانتمسئولیت

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف وان منبععن
Engineering Applications of 

Pneumatics and Hydraulics 
Ian C. Turner  Routledge 2121 

Pneumatic Drives: System 

Design, Modelling and 

Control 

Peter Beater  Springer 2117 

Automotive Transmissions: 

Fundamentals, Selection, 

Design and Application 

Harald Naunheimer, Bernd 

Bertsche, Joachim Ryborz, 

Wolfgang Novak 
 Springer 2111 

The Automotive 

Transmission 

Robert Fischer, Ferit 

Kücükay, Günter Jürgens, 

Rolf Najork, Burkhard Pollak 
 Springer 2115 

  یافق يمهد و ییصحرا یعل یکماتنیوو  یدرولیکه
 ینشر دانشگاه

 فرهمند
1393 

 آالتماشینکاربرد هیدرولیک 

 سنگین
 1396 قلم آذین رضا  اکبريعلیدکتر کریم 

     يسازراه آالتماشین يهاکاتالوگ

     سنگین هايکامیون کاتالوگ

     اتوماتیک هايگیربکس کاتالوگ
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 ادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و ی –د

 هاي مدرسویژگی

 نیوماتیک با تخصص در حوزه هیدرولیک وکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک خودرو  حداقل

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 نفر 15 تیظرف باو تجهیزات کارگاهی زیر  پروژکتور دئویو و انهیرا به مجهزکارگاه 

سیستم  پانل -گیربکس پاورشیفت -هیدرولیکی هايجکانواع  -انواع شیرآالت  -هاپمپانواع  -یک پانل کامل هیدرولیک

 هايسیستمپانل  -يباد یقتعل یستمسپانل -پانل تعلیق هیدرولیکی خودرو نوع آکوموالتوري -هیدرو استاتیکانتقال قدرت 

 یک پانل از سیستم هیدرولیک ادوات -ترمز نیوماتیک با کنترل الکترونیکی

 

 ریس و ارائه درسروش تد

 يمورد مطالعهکار عملی،  ،ايمباحثه ،توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 عملی آزمون ،کتبیآزمون هاي عملی و انشایی و مشاهده رفتار، عملکردي، پرسشهاي شفاهی، تکالیف، پرسش
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 خودرو یابیعیبیش وضعیت و پا درس -3-21
 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

-کانیزممو تنظیم پارامترهاي مختلف قطعات و  یابیعیب، نویسیگزارش، تحلیل، گیرياندازهي هاآزمونانجام  هدف کلی درس:

 خودرو هاي

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
کی و )مکانی کارگاهی یابیعیبو تجهیزات  هادستگاهانواع  کاربرد و یابیعیب هايروش

 الکترونیکی(
- 8 

 on-board diagnostics - 4 کنترل الکترونیکی خودرو هايسیستم 2

 4 - کنترلی موتور هايسیستمموتور و  3

4 

ی، یدرولیکمکانیکی ه هايسیستم

 ماتیکی و کنترل الکترونیکینیو

 4 - سیستم انتقال قدرت دستی

 4 - اتوماتیک سیستم انتقال قدرت 5

 4 - سیستم ترمز 6

7 
فرمان سیستم فرمان هیدرولیکی،  هايسیستم

 الکتروهیدرولیکی و الکتریکی
- 4 

 8 - ، نیمه فعال، فعالغیرفعالتعلیق  هايسیستم 8

 8 - الکتریکی هايسیستم 9

 16 - هاي خودرو()آپشن یایمنی و رفاه هايسیستم 11

 64 - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 مکانیکی، هیدرولیکی، الکتریکی و الکترونیکی خودرو هايسیستمارزشیابی 

 و تجهیزات کارگاهی، معاینه فنی و آزمایشگاهی خودرو هادستگاهکاربرد 

چراغ  ،نجویز سنج، منبع تغذیه، ارتعاش سگرامر، استاتسکوپ، نوپر الکترونیکی )دیاگ(، اسیلوسکوپ، کارت دیتا، یابعیب

 و... آنالوگ متر، فانکشن ژنراتورتست، 

 و تجهیزات کارگاهی، معاینه فنی و هادستگاهخودرو با استفاده از  هايمکانیزم، قطعات و نویسیگزارش، یابیعیبآزمون، 

 آزمایشگاهی خودرو

نمودارهاي  و یابیعیبیب و تنظیم پارامترهاي مختلف، تهیه گزارش فنی براي هر آزمون و تحلیل پارامترها و عیوب، رفع ع

 گیرينویسی و نتیجهوابسته به زمان، نمودارهاي مربوطه و گزارش

انجام عملیات شناسایی اولیه، تعریف نمودن، کالیبره کردن، دانلود نمودن، فلش کردن قطعات، سنسورها، عملگرها و 

 یابیو تجهیزات عیب هادستگاهانواع  هاي مختلف باو آزمون رل خودروواحدهاي کنت

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 1 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     خودروهاي مختلف کتابچه تعمیراتی

     مستندات فنی نگهداري و تعمیرات خودروهاي مختلف

، ابزارآالت و تجهیزات هادستگاهري راهنماي کارب

 کارگاهی، معاینه فنی و آزمایشگاهی خودرو
    

Advanced Automotive Fault Diagnosis Tom Denton  ELSEVIER 2116 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 سال تدریس و کاري 5 باسابقه کارشناسی ارشد مکانیک خودروحداقل 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

شامل:  ، ابزارآالت و تجهیزات کارگاهی، معاینه فنی و آزمایشگاهی خودروهادستگاهکارگاه مکانیک خودرو مجهز به 

ارت دیتا، پ، کالکترونیکی )دیاگ(، اسیلوسکو یابعیبو تجهیزات کارگاهی، معاینه فنی و آزمایشگاهی خودرو،  هادستگاه

نگ تست، آنالوگ متر، فانکشن ژنراتور، ضخامت سنج ر چراغ ،گرامر، استاتسکوپ، نویز سنج، منبع تغذیه، ارتعاش سنجوپر

 نفر 15و ... براي حداکثر 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 يمورد مطالعه ،يامباحثه ،توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ی، آزمون عملیکتب نآزمو ف،یتکال ،یشفاه يهاپرسش
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 افزار تحلیلی در خودروکاربرد نرم درس -3-22

 یتخصص نوع درس:

 معادالت دیفرانسیل :نیازپیش

 - نیاز: هم

هاي ازيسانجام شبیه، افزار متلبمکانیک خودرو با نرم ايمهندسی حرفهو حل مسائل  نویسیبرنامهتوانایی  هدف کلی درس:

 و انتقال قدرت( نیوماتیکمرتبط خودرو )نظیر مدارات هیدرولیک و 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 4 - نویسیمفاهیم اولیه برنامه 1

 2 - افزارمعرفی نرم 2

 2 - دستورات اولیه 3

 4 - اها و بردارهماتریس 4

 4 - توابع اولیه 5

 4 - هاايمحاسبات چندجمله 6

 4 - محاسبات سمبلیک 7

 8 - نویسیها در برنامهکنترل 8

 4 - رسم نمودار دوبعدي 9

 4 - بعديرسم نمودار سه 11

 8 - معادالت دیفرانسیل 11

 8 - محاسبات عددي 12

 8 - آن هايبلوکسیمولینک و  13

 64 - جمع

 :نویسیبرنامه یهاول یممفاه

 وها با زبان یآشنای – نویسیبرنامه الزامات –نویسی برنامه کاربردهاي –نویسی برنامه تعریفانتقال  یستمس سازيشبیه

 -و در صنعت خودر یسینوبرنامهبا کاربرد  آشنایی – یکهر  يکاربرد ینهنویسی و زمبرنامهدرزمینه موجود  افزارهاينرم

 موجود در صنعت خودرو کد نویسی يرهاافزا-نرم یمعرف

مادها و ن معرفی –فلوچارت  ترسیم نحوه –( روند نمافلوچارت ) تعریف – الگوریتم نوشتن مراحل – یتمالگور تعریف

 موتور یریتمد یتمالگور –فلوچارت  یمترس ياستانداردها

 :متلبافزار نرم

 یرشابه نظم افزارهاينرم نسبت به متلب افزارنرم ضعف و قوت قاطن – متلبافزار نرم هايویژگی -کاربرد متلب  هايزمینه

 وها تفاوت ،ها(، ویژگیBو  A يافزار متلب )سرنرم يهايسر وها نسخه معرفی –و ...  یپلم ی،س یکا،فرترن، متمت

 یازموردن عاملستمیس

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 1 تعداد ساعت
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 Command window ،Workspace ،Commandافزار )نرم يهاي کاربردپنجره معرفی –افزار نصب نرم طریقه

History ،current folderهاي زبانه ی(، معرفHome ،plots  وApps هاي مذکور هرکدام از زبانه يهاي کاربردو گزینه

 m-file ساخت نحوه – Editorبا پنجره  آشنایی – اتدستور يو جستجو Matlab Documentationاستفاده از  طریقه –

( يدر کد )کامنت گذار توضیحات ارائه –( Debuging) موردنظر نقطه در کد ياجرا توقف –خطا در کد  یافتن نحوه –

 کد يبندبخشو 

 :یهدستورات اول

 هرکدام./ و کاربرد ^*..* + ^ \/  ; :یهاول يعملگرها معرفی –اعداد خاص 

 (| &= ~= == >= < < >) یشرط يعملگرها

 عملگرها يبندتیاولو

 :افزار متلبنرم لهیوسبه ها و بردارهاماتریس یلتحل

ر د کاربردي توابع – خاص هايماتریس – یسهاي ماتردرایه یافتن هايروش –و بردار در متلب  یسماتر یجادا هايروش

 – االتیس یانجر ورتیسیته محاسبه –و بردار  یسماتر یو خارج داخلی ضرب – یسماتر ینانمحاسبه دترم – هاماتریس

 به دست آوردن – یسماتر یسترانهاده و تر -سرعت و ...  ما،د یدانم ینکرل و الپالس نس،یورژاد عملگرهاي محاسبه

 یسرمات یژهو مقادیر به دست آوردن –معکوس  ماتریس کمک به معادالت دستگاه حل – ماتریس شبه معکوس و معکوس

 لگاریتم – یینما توابع لیکهیپربو توابع – اتیمثلث توابع معکوس – یمثلثات توابع - افزار متلبنرم لهیوسبه یهتوابع اول یلتحل

 ندازها به دست آوردن –اعداد مختلط  تعریف نحوه –مختلط  یابی توابعریشه –ها اعداد، بردارها و ماتریس توان رسانی –

 اعداد نمایش نحوه – گرد کننده توابع - θو  r مقادیر به دست آوردن – مختلط عدد مزدوج – مختلط عدد

 :افزار متلبنرم لهیوسبه هاياچندجملهاسبات مح یلتحل

 هاياچندجمله ارزیابی – هاياچندجملهمشتق و انتگرال  - هاياچندجمله يرو یاصل عملیات – ياچندجمله یفتعر نحوه

 یابیدرون – ياچندجمله رگرسیون – منحنی برازش – یجزئ يکسر به کسرها تجزیه – یابیشهیر –

 RMS ،R-square معرفی –و ...(  ياچندجمله یی،نما یه،فور يهاي سربه روش ی)برازش منحن منحنی برازش ابزارجعبه

 و ...

 يعدد یربه مقاد کیسمبل یرعبارات و مقاد تبدیل – یکتوابع سمبل ارزیابی – یرمتغ تعریف نحوه – یکتوابع سمبل یفتعر

 حد محاسبه – یکتوابع سمبل يسازسادهو  فاکتورگیري – عتواب و اتحادها بسط – یکبه تابع سمبل ياچندجمله تبدیل –

 – ريس محاسبه –و دوگانه  یننامع معین، انتگرال محاسبه – یجزئ مشتقباالتر و  مراتب و اول مرتبه مشتق محاسبه –

 ینزو کارت یدر مختصات قطب یکتوابع سمبل ترسیم – یکحل معادالت سمبل - ینژاکوب یسماتر - یلورت سري

 (disp) یخروج نمایش نحوه –( inputاز کاربر ) يورود یافترنحوه د

 ینو ساختار ا elseifو  if ،else یدستورات شرط معرفی –( ياچرخهو  ی)دستورات شرط یدستورات منطق معرفی

 - while شرطی حلقه – continueو  break يهافرمان – forساختار حلقه  – switch_caseساختار   – دستورات

 متلب تودرتو در يهاحلقه

 :يدوبعد يرسم نمودارها

 –رنگ و اندازه خط و مارکر  یل،استا یمتنظ یقهطر - figure windowبا پنجره  آشنایی – linspaceو  plotدستور 

حدوده م ییننمودار، تع يراهنما یجاددستگاه مختصات، ا يبندشبکهمحورها، عنوان نمودار،  يگذارنامرسم ) جانبی دستورات

دستگاه  یکچند نمودار در  یمترس هايروش –به کتابخانه نمادها  ینحوه دسترس –نمودار و ...(  يها، چاپ متن رومحور

 –موتور  یکاتورينمودار اند ترسیم –با دو محور قائم  منحنی رسم – figure window بنديتقسیم نحوه –مختصات 

 یستونسرعت و شتاب پ ی،یجابجا ينمودارها ترسیم –هاي موتور مشخصه یمنحن ترسیم
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 :يبعدسه يرسم نمودارها

در  یننحوه کنترل دورب – viewسطح و مش فرمان  ترسیم – yو  xشبکه در صفحه  ایجاد نحوه – plot3دستور  معرفی

 ezsurfو  ezmeshبا توابع  آشنایی – ياسکالر و بردار يهاداده یتجسم حجم –متلب 

 افزار متلبرمن لهیوسبه یفرانسیلمعادالت د یلتحل

به دوم معادالت مرت تبدیل – باالتر و دوم اول، مرتبه معادالت حل – یفرانسیلپاسخ معادله د ترسیم نحوه – dsolve دستور

 ode یفرانسیلمعادالت د عددي حل –( Functionتابع ) تعریف نحوه – یفرانسیلحل دستگاه معادالت د -به مرتبه اول 

درجه  2 یارتعاش یستمس یک دیفرانسیل معادالت حل( BVP) يمرز دارمق دیفرانسیل معادالت –کاتا -به روش رانگ

 ياپلهو  ینوسیس ياجبار یکبا تحر یقتعل يآزاد

 :افزار متلبنرم لهیوسبه يمحاسبات عدد یلتحل

 – هاهپرتاب یکو سرعت لحظه شل یجنبش انرژي محاسبه –و ...(  یمپسونس ي،اذوزنقههاي )روش يعدد گیريانتگرال

 Bi-sectionمولر، سکانت،  یوتن،هاي ن)روش یرخطیحل معادالت غ - يالهیم چهار یزمدر مکان ايزاویه سرعت محاسبه

 یفرانسیلحل معادالت د -و ...(  یدلگاوس سا ی،ژاکوب ،جردن-هاي گاوس)روش خطی معادالت دستگاه حل –و ...( 

 یویلالگرانژ، ن هاي ايچندجملههاي تفاضل محدود، )روش يعدد یابیندرو –کاتا و ...( -رانگ یلر،او یون،هاي ه)روش

 و ...(

 هاي آنو بلوک یمولینکس

 قدرت یمولینکدر س نیوماتیکو  یدرولیکسازي مدارات هشبیه - foundation library معرفی – simscapeبلوک  معرفی

 در خودرو

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
مکانیک  هاي مرتبط با رشتهسازيانجام شبیهو  افزار متلبمکانیک خودرو با نرم ايمهندسی حرفهویسی و حل مسائل نبرنامه

 و انتقال قدرت نیوماتیکخودرو نظیر مدارات هیدرولیک و 

 پذیريداري و مسئولیتامانت

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر ترجمم مؤلف عنوان منبع
Introduction to Simulink® with 

Engineering Applications Steven T. Karris  Orchard 

Publications 
2116 

  آفرنگ  دکتر علیرضا محمدي راهنماي جامع متلب و سیمولینک

 1391   مهندس موسوي آموزش جامع متلب

راهنما و کاربرد متلب و سیمولینک 

 تا پیشرفته()مقدماتی 

 دکتر انوشیروان فرشیدیان فر

 مهندس حمید دلیر
 1383 ناقوس 

: 1کاربرد کامپیوتر در مهندسی )بخش 

 متلب(
  آباديهمتمصطفی 

دانشگاه صنعتی 

 شیراز
1394 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه تدریس متلب 5داقل کارشناس ارشد مکانیک با ححداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور دئویو ، شبکه وانهیرا به مجهزاستاندارد  کالس

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، تحلیل کدتمرین و تکرار اي،، مباحثهتوضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 کد نویسیعملی  آزمون ی،کتب آزمون ف،یتکال ،تمرین کالسی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

74

 خودرو در عددي هايافزارنرم کاربرد درس -3-23

 تخصصی نوع درس:

 محاسبات عددي - 2مکانیک سیاالت  :نیازپیش

 - نیاز: هم

ها هاي تجاري موجود بر پایه این روشافزارنرمو  عددي دینامیک سیاالت محاسباتی هايروشآشنایی با  هدف کلی درس:

 هاي جریان و انتقال گرماجهت حل میدان

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 CFD - 8افزارهاي اي بر دینامیک سیاالت محاسباتی و اصول کار با نرممقدمه 1

 8 - افزاراصول تولید هندسه در نرم 2

 8 - افزاراصول تولید شبکه به روش جبري و نرم 3

 8 - افزاردر نرم هاي توربوالنسیتحلیل مدل 4

 8 - افزارگر در نرمشرایط مرزي و تنظیمات حل 5

 24 - خودرودرزمینه سازي میدان جریان و انتقال حرارت شبیه 6

 - - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 عددي دینامیک سیاالت محاسباتی هايروشخت و تحلیل شنا

استوکس تراکم  -حجم محدود در حل معادالت ناویرو  روش تفاضل محدود در حل عددي معادالت بیضوي و هذلولوي

 ناپذیر

 دینامیک سیاالت محاسباتیدرزمینه هاي تجاري افزارنرم

 ،جریان و انتقال حرارت درون رادیاتور خودرو، دود و هوا نیفولدمیک  برايسازي و تحلیل میدان جریان و انتقال گرما شبیه

 ، پاشش سوخت توسط انژکتور و محفظه احتراقحرارت بر روي دیسک ترمز انتقال

 ABSسازي دینامیکی شیر برقی سازي و شبیهمدل

 

  

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 1 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
An Introduction to 
ANSYS Fluent 2119 John E. Matsson  SDC 

PUBLICATIONS 
2119 

ANSYS Fluent 

Tutorial Guide 
   2117 

دینامیک سیاالت محاسباتی 

 جلد اول -براي مهندسان

 کالوس چیانگ، استیو

 هافمن
 عظیمیان احمدرضادکتر 

دانشگاه صنعتی 

 اصفهان
1394 

 یمحاسبات التسیا دینامیک
CFD 

 ورستیگ، کارل هنک

 ماالسکرا ویراتونگ

 شجاعی دکتر محمدحسن

نور  دکتر علیرضا -فرد

 هشترودي پور

 صنعت و علم دانشگاه

 ایران
1393 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 خودرو یا انرژي تبدیل گرایش با مکانیک حداقل کارشناسی ارشد

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور ویدئو تابلو، رایانه، عدد 21 ،کالس استاندارد

 

 روش تدریس و ارائه درس

 عملی کار تمرین و تکرار، اي،، مباحثهتوضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 عملیآزمون کتبی و  آزمون پروژه، تمرین، شفاهی، هايپرسش
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 کاربرد مصالح مهندسی در خودرو درس -3-24
 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 ،د پلیمري، خوردگیموا، مواد سرامیکی، یآهن یرغهنی و ، آلیاژهاي آ، انواع فلزاتهاکریستالمواد، شناخت انواع  هدف کلی درس:

 خودرو در هاآن، پالستیکی، چسب و کاربرد الستیکی ، نانو،هایتوزکامپ

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا ریز ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 مواد مختلف صنعتی ...، مغناطیسی و خواص مکانیکی، حرارتی :مقدمه بر علم مواد

اد اعد ،اتمیینبفواصل  ،هالمولکو ،پیوند نیروهاي، منفرد هاياتم اتصاالت شیمیایی:

 کوردینانس انواع مواد

1 - 

2 

 ،یجهوشش بلورهاي ،مکعبی بلورهاي ،بلوري هايسیستم ،تبلور :آرایش اتمی در جامدات

مواد  ساختمان ،بلوري هايصفحه ،جهات بلوري ،یچنداتمشبکه  ،بودن یچندشکلخاصیت 

 غیر بلوري

 فضایی ،ايحهصف ،خطی ،اينقطهعیوب  :بلورهاعیوب در 

2 - 

3 

فلزات چند  یکروسکپیساختمان م ،آلیاژهاي تک فاز :يفاز تک ساختمان و خواص مواد

شکل فلزات غییر ت ،فلزي هايکریستالیتغییر شکل پالستیک تک  ،تغییر شکل کشان ،بلوري

 خزش و شکست ،خستگی ،تبلور ،چند کریستالی

 ییایمیش بیترک ،فازها اگرامید ،فازها یفیک روابط :يفلز يساختمان و خواص مواد چند فاز

 یکروسکپیساختمان م ،جامد فازهاي هايواکنش ،آهن و کربن يفازها ،مقدر فازها ،فازها

 پذیريسختی ،پروسه رسوبی ،عملیات حرارتی ،يچند فاز

3 - 

4 

ترکیبات چند  ،ي سرامیکیهاکریستال ،فازهاي سرامیکی :هاآنمواد سرامیکی و خواص 

 هاشیشه ،هایلیکاتس ،جزئی

خواص دیگر مواد  ،هاسرامیکو مکانیکی  الکترومغناطیسی هايالعملعکسمواد نسوز، 

 سرامیکی

2 - 

5 

 :(غیر معدنی )پلیمرها غیرفلزيخواص مواد 

 لیمرهاو متبلور پ ايشیشه هايحالت ،ولکانیزه کردن ،الستیک طبیعی ،پلیمرهاروش تهیه 

 صنعتی پلیمرهاي ،پلیمرها رارتیح والکتریکی  ،خواص مکانیکی

2 - 

6 

 آندي و هايخوردگی واکنش یمیاییالکتروشاصول  ،خوردگی در فلزات :خوردگی در مواد

 ،کنترل خوردگی ،آن گیرياندازهسرعت خوردگی و روش  ،گالوانیکی هايجفتکاتدي، 

 هاکنندهممانعت 

اکسیداسیون و  ،هاآن بنديطبقه خورنده و هايمحیطروکش دادن  ،کاتدي حفاظت آندي و

 خوردگی در مواد سرامیکی و پالستیکی ،مکانیزم آن

2 - 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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7 

 مختلفکربن و فازهاي  –نمودار تعادل آهن  :کربن-هاي آهناژیآل: غیر آلیاژي فوالدهاي

 سخت نمودن سطحی ،باز پخت ،آب دادن مقطع ،جمینی یشآزما ،T-T-Tنمودار  ،هاآن

 ،فوالد آبکاري قابلیت برعناصر آلیاژ  تأثیر ،صر آلیاژ در آهنعنا تأثیر: ياژیآل فوالدهاي

 دیرگداز ،زنگ نزن، ساختمانی ،فوالدهاي ابزار

 چدن خاکستري با گرافیت کروي ،چدن خاکستري ،چدن سفید: هاچدن

3 - 

8 

 ،کبالت و آلیاژهاي کبالت ،آلیاژهاي نیکل نیکل و ،مس و آلیاژهاي مس :فلزات غیر آهنی

 دیرگدازآلیاژهاي 

 قلع و ،آلیاژهاي منیزیم م ویمنیز ،آلیاژهاي آلومینیومآلومینیوم و  ،تیتان و آلیاژهاي تیتان

 روي و آلیاژهاي روي ،آلیاژهاي سرب سرب و ،آلیاژهاي قلع

2 - 

9 

 :فلزات آهنی در خودرو کاربرد

 ،کممیل بادا ،پیستون يهانگیر ،لنگلیم ،شاتون ،سر سیلندر ،بلوک سیلندر :قطعات

 ،مارپیچفنر ) ،هیپوئید( ،مورب مخروطی ،ساده) دندهچرخانواع  ،دیسک کالچ ،فالیویل

 هابیرینگ ،کاسه چرخ ،دیسک ترمز ،(تورشن بار ،شمشی

 (ياژیآل ،گالوانیزه ،سیاهفلزي ) يهاورقانواع 

4 - 

11 

 :کاربرد فلزات غیر آهنی در خودرو

 گاید سوپاپ ،پیستون هايرینگ ونواع یاتاقان ا ،پیستون ،سر سیلندر ،بلوک سیلندر :قطعات

 دندهجعبهپوسته  ،فرمانجعبهپوسته  ،هابوش ،سنکرونیزه هايحلقه

2 - 

 

 فناوري نانو در خودرو: کاربرد

 نانو مواد هايویژگی ،ساخت نانو مواد هايروش ،انواع مواد نانو

 سیستم انتقال قدرت ،تورمو ،بدنه، تایر ،شاسی ،تزئینات ،نانو مواد در بدنه فناوري

2 - 

 

 :در خودرو هاکامپوزیت کاربرد فناوري 

 (هاسرامیک ،فلزات ،پلیمرهاانواع کامپوزیت )

 سرامیکی ،فلزي ،پلیمري کامپوزیت روش تولید

 تشکس ،چقرمگی ،خزش ،حد خستگی ،استحکام کششی هاکامپوزیتخواص مکانیکی 

 خواص سایش و مقاومت به خوردگی

 ...شاسی و  ،تزئینات ،در بدنه هاپوزیتکام فناوري

2 - 

 

 قطعات الستیکی و پالستیکی خودرو: کاربرد

POM, PP, ABS, PA,PA-NLE,ABS-SD151 یکیپالست آلیاژهاي 

ACM, AEM, NR,SBR,NBR,IIR,HNBR,EPDM,CR Silicone,Viton  مواد

 یکیالست

2 - 

 

 :در خودرو کاربرد چسب

 (...، ذوب گرم و بیک، فتولیک، انوروسیلیکن RTV ،استرهاپلیانواع چسب )اپوکسی، 

 (شیمیایی هايواکنشا سرد شدن، با ، بهاحالل)با  هاچسبمکانیزم سخت شدن 

 فناوري چسب در اتصاالت خودرو

2 - 

 
 :در خودرو کاربرد سرامیک

 یاتاقان و واشر ،شیشه باتري، ترمز، دیسک ،گیربکس ،موتور سرامیکی مواد خواص
1 - 
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 موتورروغن، ، سنسورها، عایق الکتریکی شمع موتورزوریکاتال، پوشش رنگ

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
مواد سرامیکی و ، يفلز يچند فاز ،يفاز تک مواد، صنعتی مواد مهندسی و ياژهایآلعملیات حرارتی،  ،شناخت علم مواد

 فلزات غیر آهنی، هاچدن ،یر آلیاژي و آلیاژيغ يفوالدها، خوردگی در مواد، هاآنخواص 

 چسب، در خودرو هاتیکامپوزفناوري ، فناوري نانو در خودرو ،فلزات غیر آهنی در خودرو، کاربرد فلزات آهنی در خودرو

 در خودرو سرامیک، در خودرو

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار اشرن مترجم مؤلف عنوان منبع
Principles of Materials 

Science and Engineering W. F. Smith,  McGraw Hill, 1995 

Engineering Materials, 

Properties and selection 
K. G. Budinski and 

M. K. Budinski 
 Prentice Hall 2111 

 هري چندلر شناخت فلزات صنعتی
 محمد ریاحی

 محمد فرجی
 1382 علم و صنعت دانشگاه

Rubber technology 

handbook Werner Hofmann  Hanser Publishers 1991 

 1398 دانشگاه تربیت مدرس یمهرداد کوکب کرافورد .یآر. ج کیپالست یمهندس

    سازيخودرو هايشرکت کتب آموزشی

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 اي مدرسهویژگی

هاي مرتبط از داراي گواهی دورهو  هاي خودروسازيشرکت سال سابقه در 5با حداقل  ارشد متالورژي یحداقل کارشناس

 هاي خودروسازيشرکت
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور دئویوو  انهیمجهز به را استانداردکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و تکرار ي،ا، مباحثهتوضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمهاي شفاهی، تکالیف، آزمون پایانپرسش

 

 
 



 

79

 ساخت و تولید قطعات خودرو هايروش درس -3-25
 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 ودروتولید قطعات خ هايفرآیندهدف کلی درس: شناخت 

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا ریز ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

تک سازي و  هايماشین ،تولید هايروشانواع  ،مفهوم تولید :هاي اصلی تولیدفرآیند

 کاربردها سازييسر

 و موارد استفاده یدهشکل هايفرآیند

 عملیات حرارتی ،کاهش جرم ،يکارنیماش ،برشکاري

 مجموعه کردن ،تصاالتا ،مونتاژ

 آمیزيرنگنهایی سازي  ،پرداخت

1 - 

2 

 :(Forming) دهیشکل هايفرآیند

 متالورژي پودر ،گریز از مرکز ،قالب دائم ،دایکست ،ايماسه گريریخته

 فرمینگهیدرو ،پتک و انواع پرس ،عمودي ،افقی ،گرم وآهنگري سرد 

 لوله بدون درزتولید  ،کوپلینگ ،خان کوبی ،پروفیل کاري ،نورد

 کشش عمیق ،يکارخم ،کاريبلنک ،پانچ کردن ،کاريورق

 انوریس ،نیتروره ،کربوره ،تمپر ،کوئنچ ،نرمال کردن ،شده دهیشکلعملیات حرارتی قطعات 

 ...و  ياشعله ،القایی ،يکار

4 - 

3 

 :(Cutting & Machinery) برداري براده وبرشکاري  هايفرآیند

 گیوتین ،اره لنگ ،ماشینی برآهناره  ،يبرشکاري با اره نوار

 یکشخاندنده زنی  ،بورینگ ،يکارسوراخ ،يفرزکار ،تراشکاري ،هاشناخت الماسه

 سند بالست ،پرداخت ارتعاشی ،هونینگ ،لپینگ ،سنترلس ،یزنسنگ

 هاي نوینفرآیند

 تریکیالکتخلیه  ،(PAC) پالسما ،(LBM) لیزري ،(ECM) ییایمیالکتروش يهايکارنیماش

(EDM)، جت آب (WJM) – کنترل عددي هايماشین 

4 - 

4 

 :(Assembly) مونتاژي هايفرآیند

 ذوبی هايجوشکاري

الکترو  ،(MIGو  TIG)گاز محافظ  ،(SMAW) برقی ،(PAW) پالسما ،(LBW) لیزري

 جوش زیر پودري (TIG)تنگستن 

 جامدحالت يکارجوش

 (FRW)اصطکاکی  ،(EXW)انفجاري  ،(IW)القایی  

 جوشکاري پالستیک

4 - 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 اتصاالت چسبی ،لحیم ،چسب ،پرچ ،يامهره وانواع اتصاالت پیچ 

 گوه وانواع اتصاالت خار  ،(MATING)جازنی فشاري و اصطکاکی قطعات  هايروش

5 

 :(Finishing) هاي پرداختفرآیند

ست نش ،پاششی ،کاريفسفاته ،يریگیچرب)قطعات و مراحل آن  يکاررنگ هايروشانواع 

 (...و  يورغوطه ،کیالکترواستات، یپاشش ،(Auto deposition) یمیاییش

 ،نیکل دهی ،کردن یقلیص ،یونیزه کردن ،گالوانیزه کردن)و روکش دهی فلزات  يکارآب

 (...کرم دهی و 

 یکیپالستقطعات  يکارآب

4 - 

6 

 :خودرو موتور قطعات درهاي تولید فرآیند

 ،لنگلیم ،شاتون ،پیستون ،آهنی و غیر آهنی سر سیلندر ،هنیبلوک سیلندر آهنی و غیر آ

زنجیر  ،بادامک یلم ،سیت و گاید سوپاپ ،سوپاپ ،پیستون يهاینگر ،انواع یاتاقان و بوش

 رادیاتور ،فالیویل ،هاي فلزيکارتل ،تایمینگ

2 - 

7 

 :سیستم انتقال قدرت خودرو قطعات در دیتول يهافرآیند

دیسک ، ايسیاره دندهچرخ ، مجموعههیپوئید( ،مورب مخروطی ،هساد)دنده چرخانواع 

مفصل پلوس، رتور، کنو تورک، سنکرونیزه هايحلقهها، بیرینگ ،، صفحه کالچکالچ

 دیفرانسیل عقب ،گاردانمیل

2 - 

8 
 خودرو: سیستم تعلیق قطعات درهاي تولید فرآیند

 (فنرککم) یرگارتعاش  ،رام ،بقط ،سیبک ،(تورشن بار ،شمشی ،مارپیچ) فلزي فنرانواع 
2 - 

9 
 :تولید در قطعات شاسی و بدنه خودرو فرآیند

 (...سقف، درها و  ،هاستون ،در موتور ،گلگیر)اجزاء اتاق خودرو  ،ورق بدنه ،انواع شاسی
2 - 

11 

 :تولید در قطعات سیستم فرمان خودرو فرآیند

 درولیکهیپمپ فرمان  ،هیدرولیک نفرماجعبهشیر  ،کشویی هیدرولیک فرمانجعبهپوسته 

 آهنی و غیر آهنی چرخ هايرینگ

2 - 

11 

 :تولید در قطعات سیستم ترمز خودرو فرآیند

ترمز نت ل ،غیرفلزي فلزي و هايلوله ،کاسه چرخ ،دیسک ترمز ،چرخ یبرکال ،سیلندر اصلی

 ABSبلوک هیدرولیک  ،لنت ترمز کفشکی ،یسکید

2  

 - 1 و در کارخانهخودر يکاررنگ فرآیند 12

13 

 :تولید در قطعات الستیکی و پالستیکی خودرو فرآیند

 (و گیربکس موتور يهاهیپا ،هابوش) الستیکی –قطعات فلزي 

 پروانهتسمه

 شلنگ

 هارهیدستگ ،هاقاب

2 - 

 - 32 جمع
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 تخصصی مورد انتظار هاي عمومی ومهارت -ب
 Cutting) برشکاري هايفرآیند، (Forming) دهیشکل هايفرآیند، تولید اصلی هايفرآیندمفهوم تولید و انواع  شناخت

& Machinery) ،مونتاژي هايفرآیند (Assembly) ،پرداخت هايفرآیند (Finishing) ،تولید در قطعات  هايفرآیند

 خودرو هايسیستمدر تولید قطعات  زاتیتجه وابزار  ،خودرو هايسیستم

 ياحرفه اخالق عایتر و يریپذتیمسئول ،يدارامانت

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 De Garmo, Ernest دیتول يهافرآیندمواد و 

Paul 
 1387  انیحائر علی دکتر

مرجع کامل فرآیندهاي  کتاب

 تولید
R. H. Todd, D. K. 

Allen, L. Alting 
 1396 نشر طراح ر خورشیدیاناکبر شی

 v. k. Jain اريکه ماشینهاي پیشرفتفرآیند
، ربع یمصطف یبنصراهلل ن

 بهزاد فریور، ساالر فتحی

انتشارات 

 آزاده
1391 

 1394 نشر طراح فرزاد بیغال J.A.Mc GEOUGN هاي تولید مخصوصکتاب روش

    خودروسازيهاي شرکت کتب آموزشی

 

 وزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آم -د

 هاي مدرسویژگی

داراي و  هاي خودروسازيشرکت سابقه در سال 5حداقل با  تولید ساخت و با ارشد طراحی کاربردي یکارشناسحداقل 

 هاي خودروسازيهاي مرتبط از شرکتگواهی دوره

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور دئویو انهیبه را مجهز استانداردکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، مطالعه مورديتوضیحی، مباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمپایان آزمون هاي شفاهی، تکالیف، پروژه،پرسش
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 ارزیابی تجهیزات دوار درس -3-26

 اختیاري :نوع درس

 2مکانیک سیاالت  :نیازپیش

 - نیاز: هم

 سازي و باالنس تجهیزات دوار محورهم ،یابیعیبتعمیر و  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 :بررسی اجمالی تجهیزات دوار

ر دواال محرک به تجهیز هاي اتصشیوه -محرک تجهیزات دوار هايسیستم ،تجهیزات دوار

 و ...( گیربکسکوپل با -کوپل مستقیم-محرک تسمه اي)

1 4 

2 

 :هیدرولیکی و مکانیکی تجهیزات دوار هايمشخصه

 ،، هد، دبی، فشار، توان مصرفیهاسرعتمثلث  خط تراز هیدرولیکی، ،خط تراز انرژي

 NPSH ،راندمان

-مودي هايدیاگرام -ویلیام هایزن -باخس)روابط دارسی وی محاسبات افت هد در خط لوله

 (افت هد اتصاالت

1 4 

3 

 :جابجایی مثبت هايپمپ

 کاربرد، موارد ،منحنی مشخصه براي سیاالت ویسکوز تبدیل منحنی مشخصه، ،اصول عملکرد

 بر انتخاب مؤثرپارامترهاي 

 (یابیعیبو  یراتتعم اجزا،، انواع )اصول عملکرد، ايدندهچرخ هايپمپ

 (یابیعیبانواع، اجزا، تعمیرات و  ،)اصول عملکرد vane هايپمپ

 (یابیعیبانواع، اجزا، تعمیرات و  ،رفت و برگشتی )اصول عملکرد هايپمپ

2 4 

3 

 :سانتریفوژ هايپمپ

 سرعت مخصوص، ،نقطه کار پمپ ،مشخصه پمپ و سیستم هايمنحنی اصول عملکرد،

 به هم بستن سري و موازي، ل ظرفیت،کنتر ،برداريبهره کاویتاسیون، قواعد تشابه،

 API 611بر  تأکیدبا  سانتریفوژ هايپمپ استانداردهاي

 سانتریفوژ هايپمپ یابیعیبتعمیر و  ،نگهداري

3 12 

4 

 :کمپرسورهاي جابجایی مثبت

 بر انتخاب مؤثرپارامترهاي  موارد کاربرد، ،اصول عملکرد، منحنی مشخصه

 (یابیعیبانواع، اجزا، تعمیرات و  ،)اصول عملکرد SCREWکمپرسورهاي 

 (یابیعیبانواع، اجزا، تعمیرات و  ،)اصول عملکرد LOBEکمپرسورهاي 

 (یابیعیبانواع، اجزا، تعمیرات و  ،رهاي رفت و برگشتی )اصول عملکردکمپرسو

2 8 

 4 1 :کمپرسورهاي سانتریفوژ 5

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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از بر ط ترمودینامیکی گشرای تأثیر نقطه کار کمپرسور، ،مشخصه هايمنحنی اصول عملکرد،

 کنترل ظرفیت ،برداريبهره کنترل سرج، ،خط سرج ،منحنی مشخصه و نقطه کار

 API 672و  API 617بر  تأکیدسانتریفوژ با  کمپرسورهاي استانداردهاي-

 سانتریفوژ کمپرسورهاي یابیعیبنگهداري و 

6 

 :توربین گاز و توربو اکسپندرها

 یابیعیبنگهداري و  ،برداريبهره اصول عملکرد،

 محفظه احتراق ،هاتوربین کمپرسورها،

1 4 

7 

 :تجهیزات دوار بنديآب

 و ...( بنديآب هايچسب ،هااورینگ ،ها)گسکت استاتیک بندهايآب

 (oil seal-dry gas seal-mechanical sealدینامیکی ) بندهايآب

 API 682بر  تأکیددر تجهیزات دوار با  بنديآباستاندارد 

1 4 

8 
 یاتاقان بندي و روانکاري تجهیزات دوار

 یاتاقان بندي و روانکاري تجهیزات دوار مروري بر
1 4 

9 

 تجهیزات دوار و باالنس Alignment يساز محورهماصول 

 محورهممقدمات  ،محوريناهمثرات ا محوريناهمانواع  ،پذیرانعطافو  هاي صلبکوپلینگ

و تجهیزات  گیرياندازهسازي با ساعت  محورهم (soft footو  Run outکنترل سازي )

زات تجهی ،حد مجاز ناباالنسی اثرات ناباالنسی، ،عوامل ناباالنسی انواع ناباالنسی، نوري،

 ايدوصفحهباالنس  ،ايصفحهتکباالنس، باالنس 

 و باالنس محوريهممطالعه موردي 

3 12 

 64 16 جمع
 

 مورد انتظارهاي عمومی و تخصصی مهارت -ب
ی کمپرسورهاي جابجای جابجایی مثبت و سانتریفوژ، هايپمپ و باالنس تجهیزات دوار شامل يمحور سازهم ،یابیعیب

 گاز ینتورب ،هاهاي گاز و توربو اکسپندرتوربین ،و سانتریفوژ مثبت
 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار اشرن مترجم مؤلف عنوان منبع

 1393 دانشگاه تهران  نوربخش سید احمد پمپ و پمپاژ

کمپرسورها )مبانی، طراحی، 

 ي(انتخاب و تعمیر و نگهدار
 1391 نشر نصیر بصیر  احمد کاویانی

 1387 دانشگاه یزد منصور رفیعیان ویکتور ووک صنعتی هايماشینباالنس 

 1394 دایره نشر ي ملک پورمهد مک کیالن .رابرت بی محوريهمباالنس و 

 1398 طراح مهدي ملک پور جامپائولوتونی  و کاربردها اصول گاز: هايتوربین

Engineers' Guide to 

Rotating Equipment Clifford Matthews  
Professional 

engineering 

publication 

2112 

Forsthoffer's Best Practice 

Handbook for Rotating 

Machinery 

William E. 

Forsthoffer 
 ELSEVIER 2111 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 تخصصی در تجهیزات دوار عملی کار تجربه وسال سابقه تدریس  5ارشد مکانیک و باالتر با حداقل حداقل کارشناسی 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 نفر 15 یتظرف با پروژکتور دئویو و انهیرا به مجهز استاندارد سکال

یزري، سازي ل محورهمدستگاه  -کمپرسور پیستونی و اسکرو -جابجایی مثبت و سانتریفوژ هايپمپکارگاه مجهز به 

 دستگاه باالنس فن

 

 روش تدریس و ارائه درس

 رارتمرین و تکي، کار عملی، مورد مطالعه ،يامباحثه ،توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ، آزمون عملییکتب آزمون ف،یتکال ،یشفاه يهاپرسش ،مشاهده رفتار
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 تجهیزات دوارپایش وضعیت  درس -3-27

 یتخصص نوع درس:

 ارتعاشات - مهندسی یاضیر :نیازپیش

 - نیاز: هم

 تجهیزات دوار یابیعیبو  نویسیگزارش، تحلیل، پایش وضعیت فرآیند انجام دف کلی درس:ه
 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 نگهداري و تعمیرات هايروش

هداري و نگ ،العملیعکسنگهداري و تعمیرات  نگهداري و تعمیرات مبتنی بر توقف تجهیز،

 نگهداري و تعمیرات پیش بینانه، ،وضعیت اساس برنگهداري و تعمیرات  میرات ادواري،تع

 RCMنگهداري و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان  ،RCFAخرابی  ايریشهآنالیز 

1 4 

2 

 Cmبرپایش وضعیت  ايمقدمه

 ياقدمهم ،پایش وضعیت دهندهتشکیلاجزاي  مزایاي پایش وضعیت، ،اهداف پایش وضعیت

 پایش وضعیت هايتکنیکبر 

1 4 

3 

 VCMپایش وضعیت با استفاده از آنالیز ارتعاشات 

ارتعاش، نحوه  گیرياندازهتجهیزات  ،فاز ،دامنه ،فرکانس تشــدید، درجه آزادي، ارتعاش،

ــــات، گیريانــدازه ـــی) یــابیعیــب هــايمنحنی ارتعــاش  ، FFT،Time signalارتعــاش

Envelope،Shock pulse )، سب جهت تعیین ت شی،جهیز منا ضعیت ارتعا   نقاط پایش و

پایش  ارتعاشــی، هايدادهپردازش  ارتعاشــی، هايداده آوريجمع ارتعاشــات، گیرياندازه

 ،وريـمحناهم ی،ـ)ناباالنس العه مورديـمط عاش،ـارت قبول قابلمقادیر  ییرات،ـد تغـرون

 و ...( دندهچرخخرابی  شکستن پره،خرابی بیرینگ، 

6 24 

4 

 OCM  پایش وضعیت با استفاده از آنالیز روغن

وغن، ر پایش وضعیت کیفی موارد استفاده از آنالیز روغن، دالیل استفاده از آنالیز روغن،

 نشأم ،پایش و آنالیز ذرات فرسایشی موجود در روغن ،ایش و کنترل میزان آلودگی روغنپ

 عناصر فرسایش و آلودگی روغن

 خواص -فروگرافی تجزیه اي -تعیین میزان آلودگی -ي)آنالیز عنصر روغن هايتست

 فیزیکی و شیمیایی روغن(

انتخاب -تعیین اهداف برنامه) از طریق آنالیز روغن (CM) طراحی برنامه پایش وضعیت

 دستورالعملتدوین  -يریگنمونه يهامحلانتخاب  -مشمول در برنامه آالتماشین

تدوین  -بازه زمانی نمونه گیري -ردنیازمو هايتستتعیین  -استاندارد يریگنمونه

اجراي برنامه مطابق با سیکل پایش  -گزارش دهی هايفرمت -کاري يهادستورالعمل

 (وضعیت

ــدن روغن،)مطالعه موردي  ــید ش ــایش در  اکس ــی، هايیاتاقانس افزایش و کاهش  لغزش

 (...آلودگی با آب و سوخت و ویسکوزیته، 

4 16 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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5 

 TCMگرافی از ترموپایش وضعیت با استفاده 

حلیل ت طیف دمایی، گیرياندازهنحوه  طیف دمایی، گیرياندازهتجهیزات  گرافی،کاربرد ترمو

رموگرافی ت گرافی تجهیزات ثابت،ترمو گرافی تجهیزات مکانیکی،ترمو گرافی،نتایج ترمو

 (...کمبود گریس و  ،خرابی بیرینگ ،يمحورناهممطالعه موردي ) تجهیزات دوار،

2 8 

6 

 AEپایش وضعیت با استفاده آکوستیک امیشن 

 امیشن آکوستیک هايمدل تجربی، گیرياندازهامواج آکوستیک امیشن در  آکوستیک امیشن،

 مدل شکست االستیک( مدل شکست با تغییر شکل پالستیک، )مدل تشکیل ترک،

ی کآسیب در سطوح اصطکا )مراحل سایش، استفاده از آکوستیک امیشن در پایش اصطکاک

 تحلیل هايروشو  گیرياندازه (هایاتاقاننظیر 

2 8 

 64 16 جمع
 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
آنالیز ، نجیس ارتعاش :هايتکنیک وسیلهبهتجهیزات دوار  یابیعیبو  نویسیگزارشپایش وضعیت، تحلیل،  فرآیندانجام 

 روغن

 امیشن یکآکوست ،ترموگرافی
 

 ی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی(منابع درس -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 پایش وضعیت
 –مهدي بهزاد 

 علیرضا مسعودي
 1391 نشر ترمه 

Handbook of condition monitoring A.Davies  Springer science 1998 
Vibration base condition 

monitoring 

Robert Bond 

Randall 
 Wiley 2111 

The oil analysis handbook John S Evans - Coxmoor Publishing 

Company 
2113 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 تخصصی در پایش وضعیت عملی کار تجربه وسال سابقه تدریس  5کارشناس ارشد مکانیک و باالتر با حداقل 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور دئویو و انهیرا به مجهزاستاندارد  کالس

 امیشن یکآکوست ،یترموگراف به تجهیزات آنالیز ارتعاشات،آزمایشگاه پایش وضعیت مجهز 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و تکراري، کار عملی، مورد مطالعه ،يامباحثه ،توضیحی
 

 ارزشیابی درسروش سنجش و 

 یکتب آزمون ف،یتکال ،یشفاه يهاپرسش ،مشاهده رفتار



 

87

 ايرایانه سازيشبیهنتقال قدرت و ا هايسیستمطراحی  درس -3-28

 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 انتقال قدرت به کمک رایانه هايسیستم سازيشبیهتقال قدرت و ان هايسیستماصول طراحی  با ییآشنا هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 1 طراحی عمومی سیستم انتقال قدرت 1

 - 5 طراحی دینامیکی سیستم انتقال قدرت 2

 - 4 طراحی مکانیکی سیستم انتقال قدرت 3

 ANSYS - 64 افزارنرممکانیکی سیستم انتقال قدرت به کمک  سازيیهشبو  سازيمدل 4

 - 5 طراحی کنترلی سیستم انتقال قدرت 5

 - 1 و استانداردهاي سیستم انتقال قدرت هاآزمون 6

 64 16 جمع

 :طراحی عمومی سیستم انتقال قدرت

چیدمان و جانمایی انواع سیستم انتقال ، معرفی DCTو  MT ،AMT ،AT ،CVTقدرت هاي انتقال معرفی انواع سیستم

اع ، کاربري انوضد لغزشمحرک، دیفرانسیل، دیفرانسیل مرکزي، سیستم  چهارچرخقدرت شامل جلو محرک، عقب محرک، 

 سیستم انتقال قدرت

 :طراحی دینامیکی سیستم انتقال قدرت

 ینامیکی سیستم انتقال قدرت، محاسبه نسبتمحاسبه نیروها و گشتاورهاي وارد بر اجزاي سیستم انتقال قدرت، معادالت د

یون مصرف گیري، کالیبراسدنده، کالیبراسیون شتابها، محاسبه حداکثر سرعت، محاسبه شیب روي، انطباق موتور و جعبهدنده

مک سازي به کسازي و شبیههاي ارتقاي ضریب اصطکاک تایر و زمین، مدلسوخت، محاسبات انتخاب رینگ و تایر، روش

 حل تمرین صورتبه MATLABافزار نرم

 :طراحی مکانیکی سیستم انتقال قدرت

اي روغنی، کالچ چنگکی، کالچ مخروطی، تورک کانورتور، باند ترمزي، اي، کالچ چندصفحهکالچ خشک یک و چندصفحه

 CVT هاي سیستملی، پوکاريروغنها، و سرعت ثابت، یاتاقان ايچهار شاخهها، مفاصل ها، شفتدندهپوسته گیربکس، چرخ

 :ANSYSافزار سازي مکانیکی سیستم انتقال قدرت به کمک نرمسازي و شبیهمدل

کی هاي مکانیسازي و استخراج نتایج بخشسازي، شبیهمدل، اصول راستی آزمایی، سازيمبانی شبیه، سازيمبانی مدل

 ANSYSافزار هاي انتقال قدرت با کمک نرمسیستم

 :انتقال قدرتطراحی کنترلی سیستم 

ر بندي تعویض دنده دها و باندها، مکانیزم کنترلی و زمانمکانیزم کنترلی عملکرد قطع و وصل نیرو و گشتاور در کالچ

نترل هاي کهاي کنترل برقی، سیستمهاي کنترل هیدرولیک، سیستم، سیستمMT ،AMT ،AT ،DCT ،CVTهاي دندهجعبه

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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افزار سازي به کمک نرمسازي و شبیهمدل و ...، ECO ،Sport ،Cruiseهاي کنترلی ها و استراتژيالکترونیکی، الگوریتم

MATLAB حل تمرین صورتبه 

 :ها و استانداردهاي سیستم انتقال قدرتآزمون

ال هاي انتقها و استانداردهاي عملکرد، دوام، نویز، انطباق، آالیندگی و ... قطعات و اجزاي سیستمتشریح و بررسی آزمون

 درتق

 

 عمومی یا تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب

 هاي انتقال قدرت خودروسازي سیستمشبیهو  هاي انتقال قدرتاصول طراحی سیستم شناخت

 ايحرفه اخالق پذیري،داري و مسئولیتامانت

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 شارسال انت ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Automotive Transmissions 

Harald Naunhimer 

Brand Bertsche 

Toachim Ryborz 

Wolfgang novak 

 SPRINGER 2111 

Vehicle Powertrain System 
Behrooz Mashadi and 

Daivid Crolla  
John 

wily&Sons 
2112 

Automotive Transmissions 
Gisbert Lechner 

Harald Naunheimer 
 SPRINGER 1999 

     ANSYSافزار نرمراهنماي کاربري 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس(–د

 هاي مدرسویژگی

 مهندسی افزارهاينرم اجزا وطراحی و  سال سابقه تدریس انتقال قدرت خودرو 5با  مکانیک حداقل کارشناسی ارشد

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مربوطه افزارهاينرمدستگاه کامپیوتر و  15سایت کامپیوتري مجهز به اساس کالس عملی،  بر

 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه مورديتمرین و تکرار، پروژه اي،توضیحی، مباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

(، .اي و..پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتارآزمون کتبی، آزمون عملی،  حل مسئله، هاي شفاهی،پرسش

 افزاريارائه پروژه نرم
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 طراحی تعمیرگاه درس -3-29

 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 وهاي خدمات پس از فروش خودرطراحی تعمیرگاهتوانایی  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 4 1 صورت دستیخوانی ساختمانی بهکشی و نقشهاصول نقشه 1

 4 1 افزار اتوکدخوانی ساختمانی با استفاده از نرمکشی و نقشهاصول نقشه 2

2 
، فشرده، فاضالب خوانی تأسیسات )سرمایش، گرمایش، هوايکشی و نقشهاصول نقشه

 نشانی و غیره(مایعات، آتش
1 4 

3 
)برق سه فاز، برق تک فاز، تلفن، دوربین خوانی الکتریکی کشی و نقشهاصول نقشه

 مداربسته، دزدگیر و غیره(
1 4 

5 
استاندارد تخصیص فضاي فیزیکی تعمیرگاه )اداري، ستادي، مالی، فروش، تعمیرگاه، انبار، 

 ( بر اساس میزان پذیرشفروشگاه، آپشن و غیره
1 4 

6 
طراحی نقشه دوبعدي ابعادي نمایندگی )اداري، ستادي، مالی، فروش، تعمیرگاه، انبار، 

 فروشگاه، آپشن و غیره(
1 12 

7 
)سرمایش، گرمایش، هواي فشرده، فاضالب، طراحی نقشه سیستم تأسیسات تعمیرگاه 

 نشانی و غیره(مایعات، آتش
2 12 

8 
، تم الکتریکی تعمیرگاه )برق سه فاز، برق تک فاز، تلفن، دوربین مداربستهطراحی نقشه سیس

 دزدگیر و غیره(
2 8 

9 
هاي استاندارد جانمایی فضاي تعمیرگاه بر اساس الزامات شرکت خودروساز و سازمان

 نظارتی و بازرسی
1 4 

11 
اي نظارتی و هاستاندارد جانمایی تجهیزات بر اساس الزامات شرکت خودروساز و سازمان

 بازرسی
1 4 

11 
هاي استاندارد عناصر دیداري تعمیرگاه بر اساس الزامات شرکت خودروساز و سازمان

 نظارتی و بازرسی
1 4 

12 
هاي نظارتی و استاندارد ایمنی تعمیرگاه بر اساس الزامات شرکت خودروساز و سازمان

 بازرسی
3 - 

 64 16 جمع
 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 صصی مورد انتظارهاي عمومی یا تخمهارت -ب

 هاي خدمات پس از فروش خودروطراحی تعمیرگاه

 ايپذیري و رعایت اخالق حرفهیتمسئول ،داريامانت

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     افزار اتوکدراهنماي آموزشی نرم

     ی ساختمانخوانکشی و نقشهنقشه

     خوانی تأسیساتکشی و نقشهنقشه

     خوانی تأسیساتکشی و نقشهنقشه

استانداردهاي طراحی و جانمایی خودروسازها و 

 ها نظارتی و بازرسیسازمان
    

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال مرتبط 5با حداقل سابقه و حداقل کارشناسی ارشد خودر

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کشی مانند اتوکدافزارهاي نقشهدستگاه کامپیوتر و نرم 15سایت کامپیوتري مجهز به 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 يمورد مطالعه ايپروژه ،کاراملی ،يامباحثه توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 رفتار مشاهده عملی، آزمون ،یکتب آزمون ف،یتکال ،یاهشف يهاپرسش
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 خودرو ناتییزت و بدنه ،رنگ درس -3-31
 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 هاآنمیر و روش بازسازي و تع خودرو ناتییتز ،بدنهشاسی و  ،رنگ آشنایی باهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا ریز ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

شاسی و 

 بدنه

 خودرو

 ساختار شاسی و بدنه خودرو

 صداگیرصفحات  ،گیرضربه ،شدهتقویت هايقسمت، هاورقفرم دهی 

، هاعایق ،ها، پرایمرها، ماستیکهاپوششمحافظ در مقابل خوردن ) هايروش

...) 

 ضیتعو یرقابلغو  ضیطعات قابل تعوق

2 - 

 و بدنه در تصادف یصدمات شاس

 يریپذ ریتعم تیقابل

 و بدنه یشاس هايآسیب

از فاصله مج ،ايمهرهو  چیپ ض،یقطعات قابل تعو ،بدنه :یسطح هايآسیب

 درز قطعات نیب

قطعات قابل  ضیتعو ،و اندازه بدنه ایزوا ییرتغ متوسط: هايآسیب 

 نهبد يجوشکار

 و بدنه یشاس یمترمقابلقطعات  یینتع :یاساس هايآسیب

5 21 

 تعمیر شاسی و بدنه

 نکات ایمنی در تعمیر شاسی بدنه

 هاآنابزار و تجهیزات و کاربرد 

 یشاس بعديسه گیرياندازهابزارهاي  :و بدنه یشاس ریتعم ابزار مخصوص

 (... وها گی، جهاپایه Bench) کش ابزارهاي شاسی

ابزار صافکاري  ،تنهقالب ،هااهرم ،هامشتی :ارهاي مخصوص صافکاريابز

 ...صافکاري و  جوشنقطه ،صافکاري هايچکش ،بدون رنگ

 یشاس هايآسیبر یتعم فرآینداجراي 

 بدنه هايآسیبر یتعم فرآینداجراي 

 بازرسی شاسی و بدنه بعد از تعمیر

- - 

 ،ازهواره ،عات الستیکیقط ،قطعات پالستیکی :بدنه غیرفلزيقطعات 

 هادستگیره بنديآب نوارهاي

 ... و سپرها در هايروکش ،هاکنسول ،داشبورد ،هاآینه ،هاشیشه

 بدنه غیرفلزي اتصاالت

2 8 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 بدنه غیرفلزي قطعات تعمیر فرآینداجراي 

 بعد از تعمیر بدنه غیرفلزي قطعاتبازرسی 

2 

 

 رنگ

 خودرو

 

 هايرنگ) هیاساس پا بررنگ انواع :خودرو در هاحاللرزین و  کاربرد رنگ

 (...و  کیلیاکر ،کیمتال ،ینیمالم ،یروغن

 پولیش ،واکس ،سیلر ،کیلر ،یمواد افزودن ،مکمل هايرنگ ،رنگ فوري

 رنگ نینو هايسیستم

 غلظت آن گیرياندازهساخت رنگ ترکیبی از طریق وزنی و 

 رنگ از پالک مشخصات نییتع

 بدنه بارنگ شدهساختهروش بررسی رنگ  

 روش اصالح رنگ

 اندازي گیري ضخامت رنگ

 محافظ رنگ هايپوشش

 :رنگ خودرو ریتعم فرآیند

 رنگ هايآسیب نییروش تع

 کاريرنگروش 

 يسطوح فلز سازيآماده

Etching Primer یبتونه سنگ ،یانیو آستر م Body Filler 

 Pdyster Putty يفوربتونه 

 (ياجبار يماگر ،طیمح يگرما) رنگ کردنخشک

2 12 

 ایمنی در تعمیر رنگ خودرو نکات :تعمیر رنگ خودرو

 هاآنو کاربرد  تجهیزاتابزار و 

 :آمیزيرنگ ابزار مخصوص

 ،رهابرداالیه ،کنمخلوط ،ضخامت سنج رنگ ،دستگاه آنالیز رنگ ،اتاق رنگ

 ...هیترها و  ،هاسمباده ،هاپیستوله

 روبدنه خود آمیزيرنگ فرآینداجراي 

 بازرسی رنگ خودرو بعد از تعمیر

2 12 

3 

 

 

 :کارخانه عیوب رنگ

 :آن بعد از تعمیر يریشگیعلل، پ ،عیوب رنگ

 دکینگ، سفر ریی، تغشدنپوستهرنگ،  هايلکه، یازيپپوستپوست پرتقالی، 

شدن،  دارسایهکردن، شدن، شره دارحفرهشدن،  دارحبابزدن، ترک خوردن، 

 ...و  شدن تاول زدن دارموج ت،یعدم شفاف

 ترمیم عیوب رنگ بعد از تعمیر

2 8 

ارج داخل و خ یکیسطوح پالست بدنه و غیرفلزي قطعات آمیزيرنگ و رنگ 

 خودرو
1 4 

 64 16 جمع
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 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
، خودرو رنگ وبیع ،ع آنگی، رنگ خودرو و انواهاي محافظ در مقابل خوردروش، شاسی و بدنه يقطعات فلز شناخت

 بدنه يرفلزیغقطعات  آمیزيو رنگ رنگ، بدنه يرفلزیغقطعات ، آن و رفع یشگیريعلل، پ

 ،ابعادي شاسی و بدنه گیرياندازهابزار  مخصوص صافکاري، يابزارها، و بدنه یشاس ریتعم مخصوص کاربرد ابزارهاي

 ، ابزارهاي برشکاري دستی و ماشینیابزارهاي جوشکاري

 رنگ خودرو ریفرآیند تعم ،ابعادي شاسی و بدنه گیرياندازه، روش و بدنه یصدمات شاس لتحلی

 رنگ خودرو میریابی و تع، عیببدنه يرفلزیغقطعات  یابی و تعمیر رنگ، عیبشاسی و بدنه يقطعات فلز ریتعم و یابیعیب

 و رنگ خودرو بعد از تعمیر خودرو بعد از تعمیر ارزشیابی شاسی و بدنه

 ،سنباده کاري ابزار مخصوص ،آمیزيرنگ ابزار مخصوص، ساخت رنگ ابزار ،د ابزار مخصوص آنالیز رنگ خودروربرکا

 رنگ کردنخشک مخصوص ابزار ،يکارشیپول مخصوص ابزار

 ايحرفهو رعایت اخالق  پذیريمسئولیت ،داريمانتا 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف ان منبععنو

 1389 پیشرو  علی مازندرانی رزین رنگ و يفنّاور

 1391 چرتکه  ابراهیمی، مجتهدي کیوانی، بیات خودرویی هاي صنعتی ورنگ
Atomotive paints and 

Coating 
Has-Joachim-Streitberger 
And Karl-Friedrich Dossel 

 Wiley-vch 2119 

    هاي خودروسازيشرکت کتب آموزشی
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

و خدمات بعد از  هاي خودروسازيشرکت سال سابقه در 2با حداقل  سازه بدنه خودرو یا مکانیک حداقل کارشناسی ارشد

 وسازيهاي خودرهاي مرتبط از شرکتداراي گواهی دورهو  فروش

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

مترمربع قسمت ایزوله براي  75 -مترمربع فضاي مونتاژ و دمونتاژ  75مترمربع شامل  151حداقل  مساحت کارگاه

 کاريرنگ

 عدد 3کابین پاشش 

 عدد 3 دستگاه تصفیه هوا

 سري 2 ابزار مخصوص تعمیر شاسی و بدنه

 سري 1 ی و بدنهابعادي شاس گیريابزار اندازه

 سري 3 ابزار جوشکاري

 سري 3ابزار برشکاري دستی و ماشینی 

 سري 3 آمیزي خودروابزار و تجهیزات عمومی رنگ

 سري 3 صافکاري زاتیو تجهر ابزا

 عدد 3( رنگ کنخشکهیتر )

 سري 4لباس و وسایل محافظت شخصی مخصوص رنگ 

 عدد 3 خودرو

 سري 3اجزاي بدنه خودرو 

 

 ارائه درس روش تدریس و

 اي، مطالعه موردي، کارگاه، پروژهکاراملی اي،، مباحثهتوضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

ه هاي عملی، مشاهد، پرسششدهسازيیهشبهاي ، تکالیف، آزمون عملکردي، انجام کار در محیطیکتب ،هاي شفاهیپرسش

 رفتار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95

 1ساخت و تولید قطعات خودرو  هايروشکارگاه  درس -3-31

 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 ساخت و تولید قطعات خودرو هايفرآیندهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 جوشکاري

 یجوش مقاومت

 یمقاومت يکاردر جوش یمنینکات ا

 هاآن کاربرد وی مقاومت کاريجوشتجهیزات  و ابزار

 )آمپر، زمان، فشار( يو پارامترها میو تنظ ياندازراهروش  ییشناسا

 جوشنقطهو  یپرس يکارجوش

 جوشکاري ذوبی

 MIG / MAG يدر جوشکار یمنیا نکات

 هاآنکاربرد  و MIG / MAG کاريجوشتجهیزات  و ابزار

 دستگاه میتنظو  ياندازراهروش 

 هاجوش میروش استفاده س

 روش استفاده فلومتر

 و لوله در کف ریتخت، سرباال، سراز يجوشکار انجام

- 16 

2 

 کاريورق

 برشکاري

 يبرشکار یحفاظت و یمنیا نکات

 هاآنکاربرد  و يبرشکار زاتیتجه و ابزار

 نیوتیگ یچیبا قورق  يبرشکار

 ورق با دستگاه پالسما يبرشکار

 لوله يبرشکار

 فلزي يهاورقصافکاري 

 يصافکار یحفاظت و یمنیا نکات

 هاآن کاربرد و يفلز يهاورق يصافکار زاتیتجه و ابزار

 يفلز يهاورق يصافکار

 يکارخم

 يکارخم یحفاظت و یمنیا نکات

 هاآنکاربرد  و يکارخم زاتیتجه و ابزار

- 16 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 1 تعداد ساعت
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 يفلز يهاورق يکارخم

 فلزي يهاورقاتصاالت 

 فلزي هايورقاتصال حفاظتی  و نکات ایمنی

 هاآنکاربرد  و فلزي هايورقتجهیزات اتصال  و ابزار

 ذوبیفلزي با جوشکاري مقاومتی و  هايورقاتصال 

3 

 فرمینگخت قطعات با روش هیدروسا

 فرمینگهیدرو یحفاظت و یمنیا نکات

 هاآنکاربرد  فرمینگ وهیدرو زاتیتجه و ابزار

 :ساخت از عناوین زیر ندفرآیاجراي سه مورد 

 ساخت قطعات شاسی خودرو

 ساخت قطعات بدنه خودرو

 ساخت شاسی خودرو با لوله

 ساخت شاسی خودرو با قطعات یدکی خودرو

- 32 

 64 - جمع

 

 تخصصی مورد انتظار هاي عمومی ومهارت -ب
 کاري، فرآیند ورقجوشکاري فرآینداجراي 

 یذوب وجوش مقاومتی  زاتیتجه وشناخت ابزار 

 یذوب وجوشکاري مقاومتی  یحفاظت و یمنیا نکاتشناخت 

 جوشکاري مقاومتی و ذوبی

 فلزي يهاورقاتصال  ،فلزي يهاورقصافکاري  ،برشکاري زاتیتجه وشناخت ابزار 

 فلزي يهاورقاتصال  ،فلزي يهاورقصافکاري  ،برشکاري

 فلزي يهاورقاتصال  ،فلزي يهاورقصافکاري  ،ی برشکاريحفاظت و یمنیا نکاتشناخت 

 فلزي يهاورقاتصال  ،فلزي يهاورقصافکاري  ،برشکاري

 فرمینگروش هیدرو فرآینداجراي 

 فرمینگهیدرو یحفاظت و یمنیا نکاتشناخت ، فرمینگهیدرو زاتیتجه وشناخت ابزار 

سی خودرو شا ساخت ،قطعات بدنه خودرو ساخت ،ساخت قطعات شاسی خودرو، فرمینگساخت قطعات با روش هیدرو

 با لوله

 ساخت شاسی خودرو با قطعات یدکی خودرو
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1387  انیحائر علی دکتر De Garmo, Ernest Paul دیتول يهافرآیندمواد و 

مرجع کامل فرآیندهاي  کتاب

 تولید
Todd, D. K. Allen, R. H. 

L. Alting 
 1396 نشر طراح اکبر شیر خورشیدیان

 v.k.Jain اريکه ماشینهاي پیشرفتفرآیند

 بنی مصطفیصراهلل ن

، بهزاد فریور، عرب

 ساالر فتحی

انتشارات 

 آزاده
1391 

 1394 نشر طراح فرزاد بیغال J.A.Mc GEOUGN هاي تولید مخصوصکتاب روش

    ودروسازيهاي خشرکت کتب آموزشی

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

هاي شرکت سال سابقه در 5با حداقل  متالورژي یا جوشکاري یا تولید ساخت و یا ارشد طراحی کاربردي یحداقل کارشناس

 هاي خودروسازيهاي مرتبط از شرکتداراي گواهی دوره و خودروسازي

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 گريسازي، ریختهابزار، قالب، ماشینکاريورقمشترک با کارگاه جوشکاري، 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، مطالعه موردي، کارگاه، پروژهیکار عمل اي،، مباحثهتوضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

ده هاي عملی، مشاهشده، پرسش سازيهاي شبیهکردي، انجام کار در محیط، تکالیف، آزمون عملیکتب هاي شفاهی،پرسش

 رفتار
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 2ساخت و تولید قطعات خودرو  هايروشکارگاه  درس -3-32

 یارياخت نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 د قطعات خودروساخت و تولی هايفرآیند هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی-الف

 محتوا ریز ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 سازيمدل

 سازيمدل در یمنینکات ا

 هاآن کاربرد و سازيمدل تجهیزات ابزار،

 هاآنو کاربرد  سازيمدل مواد

 یآزاد و شابلون ماهیچه ساخت

 گريریخته

 گريریخته در یمنینکات ا

 هاآن کاربرد و گريریخته اتتجهیز و ابزار

 ايماهیچهساده و چند  هايمدل گیريقالب

 یومینیو آلوم یعات ساده چدنطق گريریخته

 عملیات حرارتی

 یحرارت اتیعمل در یمنینکات ا

 هاآن کاربرد وعملیات حرارتی  تجهیزات و ابزار

 نیتروره قطعات ساده ،کربوره ،تمپر ،کوئنچ ،نرمال کردن

- 12 

2 

 کاريینماش

 کاريماشیندر  یمنینکات ا

 هاآن کاربرد و کاريماشین تجهیزات ،ابزار

 (...و  CNC ،یزنسنگ ،میدستگاه تقس ،فرز ،تراش نیماش ،رنده ،برقو ،مته انواع)

 کاريسوراخو  ايحلقهشیار  ،ساخت قطعه داراي مخروط

 سنگ زدن سطوح قطعه

- 21 

3 

 جفورخودرو به روش قالب  ساخت قطعات

 به فورج شدهساختهعملیات حرارتی قطعه 

 :ساخت از عناوین زیر فرآینداجراي سه مورد 

 سیلندر موتور خودرو یچدن ساخت بوش

 ...هونینگ و  ،زنیسنگ ،تراشکاري ،ايماسهدر قالب  گريریخته

 ساخت پیستون آلومینیومی موتور خودرو 

 ...تراشکاري و  ،ايماسهدر قالب  گريریخته

- 32 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 1 تعداد ساعت
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 یسک چرخساخت د

 خودرو دندهجعبه گیربکسساخت شفت 

 ساخت قطعات خودرو به روش تزریق پالستیک

 ساخت قطعات خودرو به روش تزریق دایکاست

 64 - جمع

 

 تخصصی مورد انتظار هاي عمومی ومهارت -ب
ی ظتحفا و یمنیا کاتن و گريریخته زاتیتجهي و سازمدلی حفاظت و یمنیا نکاتي، سازمدلشناخت ابزار و تجهیزات 

 کاري،ی عملیات حرارتی، ابزار و تجهیزات ماشینحفاظت و یمنیا نکات گري، ابزار و تجهیزات عملیات حرارتی،ریخته

 کاريحفاظتی ماشین و یمنیا نکات

ند فرآیکاري، اجراي ماشین فرآیند ياجرا عملیات حرارتی، فرآیند ياجرا ،گريریخته ندیو فرآ يسازمدل فرآیند يجراا

 پیستون آلومینیومی موتور خودرو ساخت

 ی سیلندر موتور خودروچدن ، ساخت بوشجخودرو به روش قالب فور ساخت قطعات

 جبه فور شدهساختهعملیات حرارتی قطعه 

 ...هونینگ و  ،زنیسنگ ،تراشکاري ،ايماسهدر قالب  گريریخته

 خودرو دندهجعبه ربکسیگساخت شفت 

 

 پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی(منابع درسی  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 De Garmo, Ernest دیتول يهافرآیندمواد و 

Paul 
 1387  انیحائر علی دکتر

مرجع کامل فرآیندهاي  کتاب

 تولید
R. H. Todd, D. K. 

Allen, L. Alting 
 1396 نشر طراح اکبر شیر خورشیدیان

 v.k.Jain اريکه ماشینپیشرفت هايفرآیند

 بنی مصطفیصراهلل ن

، بهزاد فریور، عرب

 ساالر فتحی

 1391 انتشارات آزاده

 1394 نشر طراح فرزاد بیغال J.A.Mc GEOUGN هاي تولید مخصوصکتاب روش

    هاي خودروسازيشرکت کتب آموزشی
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 رس(استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب د -د

 هاي مدرسویژگی

داراي و  هاي خودروسازيشرکت سال سابقه در 5با حداقل  تولید ساخت و یا ارشد طراحی کاربردي یحداقل کارشناس

 هاي خودروسازيهاي مرتبط از شرکتگواهی دوره

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 گريزي، ریختهساابزار، قالب، ماشینکاريورقمشترک با کارگاه جوشکاري، 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، مطالعه موردي، کارگاه، پروژهکاراملی اي،، مباحثهتوضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

ه هاي عملی، مشاهد، پرسششدهسازيیهشبهاي ، تکالیف، آزمون عملکردي، انجام کار در محیطیکتب هاي شفاهی،پرسش

 رفتار
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 آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات درس -3-33

 تخصصی نوع درس:

 ارتعاشات -دینامیک ماشین  :نیازپیش

 - نیاز: هم

 در دینامیک ماشین و ارتعاشات شدهمطرحانجام عملی مباحث  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

یري زمان یادگ

 )ساعت(

 عملی نظري

 3 - ارتعاشات آزاد و اجباري سیستم یک درجه آزادي 1

 3 - صورت سیستم یک یا دو درجه آزاديبه هایلهارتعاشات پیچشی آزاد و اجباري م 2

 3 - نسبت به تحریک سینوسی ايیهارتعاشات وابسته خطی و زاو 3

 3 - عی و شکل مودهاي آنطبی يهاارتعاشات عرضی تیرها و تعیین فرکانس 4

 3 - جاذب دینامیکی ارتعاشات 5

 3 - سرعت بحرانی محورهاي دوار 6

7 
دنده سـاده، حلـزون و چـرخ مکانیکی ساده شامل سیستم چرخ هايینآزمایش ماش

 هاحلـزون، جـک پیچـی و انـواع مکانیزم
- 3 

 3 - دنده خورشیدي و ثبت شتاب آنسیستم چرخ 8

 3 - نامیکی اجرام دوارتعادل دی 9

 3 - آزمایش بر روي چند نوع گاورنر 11

 3 - ژیروسکوپ 11

 3 - یک موتور دو سیلندر یا چهار سیلندر يوآمدتعادل اجرام رفت 12

 3 - هاآنو پیروها، جابجایی، سرعت و شتاب  هایلها با انواع پروفبادامک 13

 3 - هاکالچ 14

 3 - پاندول ساده و مرکب 15

 3 - فالیویل 16

 48 - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 ،وسینسبت به تحریک سین ايیهارتعاشات وابسته خطی و زاو ،مستهلک کنندهبا و بدون  ينوسانات آزاد و اجبارتحلیل 

 ،عاشاتدینامیکی ارت جاذب ،(یدوار )سنجش سرعت بحران یرهايدر ت یدتشد یدپد يو مشخصه ساز یرهات یارتعاشات عرض

 برگشتیوتعادل اجرام رفت

ت آوردن و به دس یلزج مستهلک کنندهبا  یچشیارتعاشات پ یبررس -یچشی ارتعاشات پ یعیطب يهافرکانس یینتع

 روغن یسکوزیتهو

 دوار يمحورها یفرکانس بحران يریگاندازه

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت



 

112

 دندهچرخ یستمس يمعادل برا ینرسیو ممان ا ايیهمحاسبه راندمان، شتاب زاوتحلیل و 

 تمیسالعمل سمختلف و محاسبه کوپل عکس يو محاسبه راندمان در نسبت دورها یديدنده خورشچرخ یستمسشناخت 

 تعادل يهاجرم یتکردن محل و وضع یدااجسام در حال دوران و پ ینامیکیو د یکیاستات تعادل )باالنس(تحلیل 

ست و به د یفیالرمرکب و با ده،سا ولپاند تنوسانا، هاکالچ، انواع ل و پورترهارتنل، پروئ يعوامل مؤثر بر رفتار گاورنرها ،

و  ینرسیا ممان یینتع -ین شتاب ثقل زم یینتع - به جرم پاندول یودپر یعدم وابستگ یقتحق - هاآن ناتنوسا دپریوآوردن 

 یراسیونشعاع ژ

 یدوران يهاسرعت و واردشدهگشتاور  ینرابطه ب یقو تحق یروسکوپیژ یتنشان دادن خاص

 یویلفال ینرسیممان ا یینتع ی،دوران يهاستمیس ینامیکد، یروانواع بادامک و پشناخت 

جرک در  ایمسئله پرش  یررسب ،مربوطه يهایمنحن یمو ترس یتجرب یقها از طربادامک ینامیکیو د ینماتیکیس یبررس

 از آن یريها و عوامل مؤثر در جلوگبادامک

 ياحرفهي، رعایت اخالق دارانتامي، ریپذتیمسئول

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1394 دانشگاه افسري امام علی )ع(  اصغر نادريیعل هاي دینامیکییستمسآزمایشگاه 

آزمایشگاه دینامیک  دستور کار

 و ارتعاشات هاینماش

ی امیدوار و محمدتق

 طلب یتمریم هو
 

دانشکده مهندسی مکانیک 

 دانشگاه صنعتی شریف
 

     هاي آزمایشدستگاه دستور کار

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 مکانیک کارشناسی ارشدحداقل 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 در پیوست یکنفره و تجهیزات مندرج  15 شگاهییآزماهاي گروه

 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه مورديتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،، مباحثهتوضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

(، ارائه .اي و..ذیر، رعایت اخالق حرفهپمسئولیت) آزمون کتبی، آزمون عملی، مشاهده رفتار حل مسئله، هاي شفاهی،پرسش

 گزارش کار
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 آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت درس -3-34

 اختیاري نوع درس:

 1انتقال حرارت  – 2ترمودینامیک  :نیازپیش

 - نیاز: هم

 ترمودینامیک و انتقال حرارتدر  شدهمطرحانجام عملی مباحث  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 3 - يادومرحلهو  يامرحلهآزمایش کمپرسور یک  1

 3 - احتراق داخلیآزمایش موتور  2

 3 - آزمایش توربین گاز 3

 3 - آزمایش پمپ حرارتی و ماشین تبرید 4

 3 - رآزمایش ماشین بخا 5

 3 - آزمایش شیپوره 6

 3 - آزمایش تهویه مطبوع 7

 3 - آزمایش دیگ مارست 8

 3 - در جامدات ضریب هدایت حرارتی یريگاندازهآزمایش  9

 3 - در سیاالت ضریب هدایت حرارتی یريگاندازه آزمایش 11

 6 - آزمایش بررسی عملکرد انتقال حرارت جابجایی آزاد و اجباري 11

 6 - یري انتقال حرارت تشعشعیگاندازهایش آزم 12

 3 - آزمایش مبدل حرارتی 13

 3 - انتقال حرارت گذرا در حمام آب گرم یريگاندازه یشزماآ 14

 48 - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 تحلیل ،کمپرسورها خصاتشي مریگ، بازده مکانیکی و پلی تروپیک بر اساس اندازهکمپرسورهامنحنی مشخصه  تحلیل

 تبرید تراکمی نماشی، یزنتروپیک توربین و کمپرسور با محاسبات مربوطه بازده مکانیکی توربوکمپرسورآبازده  يهایمنحن

 ،رهمشخصه شیپوره و رفتار سیال قابل تراکم در عبور از شیپو يهایمنحن، بررسی چرخه بخار، دیگ، توربین و پمپتحلیل و 

و کاربرد معادله  (ازف ییرتغ)به بخار  یعحالت ما یلتبد، آن يبر رو رگذاریتأث يبا پارامترها ییمطبوع و آشنا یهتهو یستمس یک

ش در انتقال حرارت به رو یهقانون فور، هاآن يبر رو رگذاریتأث يبا پارامترها ییو آشناي حرارتی هامبدل، انواع یرونکالپ

 و گازها یعاتما یتحرار یتهدا یبضر یینتع، یو شعاع یخط یتهدا

 موتورهاي بنزینی و دیزلیگشتاور، بازده حرارتی، مصرف مخصوص سوخت و قدرت  يهایقدرت و رسم منحن يریگاندازه

 یمحاسبات مربوط به ظرفیت تبرید و ضریب عملکرد برودتی و حرارت

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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سطح در  يو دما يتوان ورود یننشان دادن رابطه ب - آزاد ییسطح در جابجا يو دما يتوان ورود یننشان دادن رابطه ب

پخش  یینعت - انتقال حرارت نسبت به سطوح صاف یشافزا ياستفاده از سطوح گسترده برا یقتحق -ي اجبار ییجابجا

 يو عمود یسطح مسطح افق یکسنجش انتقال حرارت در  - سطح گسترده یکحرارت در طول 

 انتقال حرارت گذرا در حمام آب گرم يریگاندازه

 ياحرفهي، رعایت اخالق دارامانتي، ریپذتیمسئول

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

آزمایشگاه  دستور کار

 ترمودینامیک
  مجتبی شکري، عباس فاضلی نیا

 یاییدانشگاه علوم در

 )ره( ینیامام خم
1392 

 تانتقال حرار یشگاهآزما
ه فرشت یاري، یموس ،علی نیاسارا 

 ينادر
 1391 فرانما 

یژه انتقال حرارت و یشگاهآزما

 یمی،ش یک،مکان یمهندس

 هوافضا و...

 ی،برات یدرضاحم ي،ابجد یعل

 طاهري نسب ثمره محمد یدس
 1388 یوردشا 

     ي آزمایشهادستگاه دستور کار

 

 ري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگی –د

 هاي مدرسویژگی

 مکانیککارشناسی ارشد حداقل 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 نفره 15 یشگاهیآزماهاي گروه

 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه مورديتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،، مباحثهتوضیحی
 

 بی درسروش سنجش و ارزشیا

(، ارائه .اي و..پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) آزمون کتبی، آزمون عملی، مشاهده رفتار حل مسئله، هاي شفاهی،پرسش

 گزارش کار
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 تحقیق روش درس -3-35

 یارياخت نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 دآوري، پردازش و ارائه اطالعات الزم در یک زمینه تخصصی و علمی خودروگر هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 اطالعات از منابع مختلف آوريجمعنحوه  1

 - 2 نحوه پردازش اطالعات 2

 - 2 نحوه نوشتن یک گزارش علمی و تحقیقاتی 3

 - 2 ائه مطالبنحوه ار 4

 - 24 ارائه سمینار توسط دانشجویان 5

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 ارائه مطالب به بهترین شکل ممکن درنهایتو  هاآن بنديدستهاطالعات از منابع مختلف و  آوريجمع

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –ج

 هاي مدرسیویژگ

 خودرو گرایشمکانیک  کارشناسی ارشدحداقل 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور دئویو به مجهز استاندارد کالس

 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، پژوهشی، مطالعه موردياي، پروژه، مباحثهتوضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (، ارائه گزارش کار و سمینار.اي و..پذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) هاي شفاهی، مشاهده رفتارپرسش

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 قتصاد مهندسیا درس -3-36

 یارياخت نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 و غیره تآالماشینپروژه، میزان استهالک  هايهزینهمسائل اقتصادي، برآورد  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 مقدمه اقتصاد مهندسی 1

 - 2 مفاهیم بنیادین اقتصاد مهندسی 2

 - 2 معرفی و کاربرد پارامترها 3

 - 2 مالی فرآیندمخصوص  هايحالت 4

 - 2 مؤثراسمی و  هاينرخ 5

 - 2 روش ارزش فعلی 6

 - 2 روش یکنواخت ساالنه 7

 - 2 ازگشت سرمایهروش نرخ ب 8

 - 2 روش نسبت منافع به مخارج 9

 - 2 استهالک 11

 - 2 مالیات 11

 - 2 اقتصادي بعد از کسر مالیات وتحلیلتجزیه 12

 - 2 تورم 13

 - 2 آنالیز حساسیت 14

 - 2 اقتصادي در شرایط عدم اطمینان وتحلیلتجزیه 15

 - 2 تحت شرایط عدم اطمینان گیريتصمیم 16

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 و غیره آالتماشینپروژه، میزان استهالک  هايهزینهتحلیل مسائل اقتصادي، برآورد 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1393 دانشگاه امیرکبیر  اسکو نژادمحمدمهدي  اقتصاد مهندسی

مبانی اقتصاد 

 مهندسی
 

 -سید علی زیتون نژاد موسویان

 مهرداد خادمیان
 1398 آواي نور

 اقتصاد مهندسی

 –حمید اسماعیلی

 -شریفی شایان

 بالغت خشایار

  1397 

 

 س(استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب در –د

 هاي مدرسویژگی

 اقتصادمهندسی یا  هايرشته کلیه کارشناسی ارشدحداقل 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مجهز به رایانه و ویدئو پروژکتور کالس استاندارد

 

 روش تدریس و ارائه درس

 يمورد مطالعه ،يامباحثه ،توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمپایانو  ترممیان آزمون ف،یتکال ،یشفاه يهاپرسش
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 درس پروژه -3-37

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 مکانیک خودرودرزمینه انجام یک پروژه تخصصی  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 اعت()س

 عملی نظري

1 

 هاي زیر:از زمینه دریکیانتخاب پروژه تخصصی مناسب 

 طراحی و ساخت یک تجهیز تعمیرگاهی

 هاي الکترونیکی خودروطراحی و ساخت یکی از آپشن

 خودرو هايمکانیزمطراحی و بهبود درزمینه اجراي پروژه عملی 

 طراحی و اجراي استانداردهاي آزمایشگاهی و کارگاهی

 گیري و آزمایشگاهیحی و ساخت تجهیزات اندازهطرا

 دانشگاه و صنعت باشد. موردنیازهایی انتخاب شود که گردد پروژهپیشنهاد می

شود گروه آموزشی مربوطه نسبت به براي کمک به اجراي بهتر این درس پیشنهاد می

اال ب هاي تخصصیهاي تخصصی پیشنهادي اساتید گروه بر اساس زمینهآوري پروژهجمع

توسط گروه آموزشی مربوطه را در اختیار دانشجویان  تأییدشدههاي اقدام نموده و طرح

 قرار دهد.

- - 

 - - استاد راهنما باراهنماییبراي پروژه انتخابی  پروپوزالتهیه  2

 - - پروپوزالپروژه در  شدهمشخصانجام مراحل  3

 - - گروه آموزشی مربوطهنامه مصوب نامه پروژه بر اساس شیوهتهیه پایان 4

5 
 توسط گروه آموزشی شدهمشخصانجام دفاعیه پروژه بعد از تأیید استاد و حداقل دو داور 

 مربوطه
- - 

 - - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 هاي تخصصیاجراي پروژه، طراحی و انتخاب تجهیزات براي پروژه

 پذیري، ارتباط با بازار و شایستگی حل مسئلهداري، مسئولیتامانتها، در اجراي پروژه نفساعتمادبه

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 3 1 تعداد واحد

 - - تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –ج

 هاي مدرسویژگی

 خودرومکانیک گرایش حداقل کارشناسی 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 از پروژهو دفاع  نامهپایانارائه پیشنهاد پروژه، نحوه انجام، تدوین 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 گیري در اختیار حداقل دو داورنمره با میانگین 8نمره در اختیار استاد راهنما و  12 ،ارزشیابی پروژه بر اساس دفاعیه پروژه
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 کارآموزي درس -3-38
 یخصصنوع درس: ت

 واحد 51: گذراندن ازینشیپ

 - هم نیاز:

 شده با صنعتهاي صنعتی و تطبیق دادن مطالب یاد گرفتهانجام دادن کار در محیط هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
انجام کارآموزي، برگزاري جلسه توجیهی گروهی )روش انتخاب محل کارآموزي، مراحل 

 رفتار و روابط کاري، رعایت نکات ایمنی، روش تهیه گزارش کارآموزي و روش ارزشیابی(

 241 

2 

اي و اخالق حرفه ازنظرمشخصات محل کارآموزي )داراي تجهیزات کافی، محیط سالم 

اي و مرتبط با مباحث کارشناسی مکانیک خودرو مباحث طراحی و بهداشت حرفه

گردد. با توجه به اهمیت درس کارآموزي در این رشته و مقطع محل میمدیریت تأکید 

 باشد.(ریزي ندارد ممنوع میکارآموزي که واحد طراحی و برنامه

3 
 8 هرروزوري بهتر درس کارآموزي در این مقطع ساعت کارآموزي مفید در براي بهره

 اي تعطیل خواهد بود.پنجشنبه و جمعه و روزه غیرازبهروز کاري  31که حداقل  ساعت

4 

کارآموزي، تهیه  نامه کارآموزي، رعایت قوانین محلمراحل انجام کارآموزي )تهیه معرفی

انجام کارها و شناسایی مشکالت موجود، ارائه پیشنهاد براي رفع  درروشگزارش روزانه، دقت 

 مشکالت و بهبود وضعیت موجود مطابق با دستورالعمل کارآموزي(

 راهنمایی استاد و سرپرست کارآموزي بر اساسکارآموزي  انجام 5

6 

 درزمینهتهیه گزارش کارآموزي مطابق با دستورالعمل کارآموزي حداقل شصت صفحه 

و روش انجام کارها و شناسایی مشکالت موجود، ارائه پیشنهاد براي  شدهانجامکارهاي 

 کارآموزي و با ثبت نکات رفع مشکالت و بهبود وضعیت موجود مطابق با دستورالعمل

 طراحی و مدیریتی خواهد بود.

 241 - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 شدهرفتهگهاي صنعتی و تطبیق دادن مطالب یاد انجام دادن کار در محیطکاري و  روابط هاي صنعتی، بازار ومحیط با آشنایی

 با صنعت

حل قوانین م رعایت هاي کاري، شایستگی حل مسئله،پذیري در محیطداري، مسئولیتنتدر انجام کار، اما نفساعتمادبه

 کارآموزي

 

 

 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 241 1 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –ج

 هاي مدرسویژگی

 کارشناسی ارشد مکانیک گرایش خودروحداقل 

 

 روش تدریس و ارائه درس

گزارش  یهروش ته یمنی،نکات ا یترعا ي،رفتار و روابط کار ي،انجام کارآموزمراحل  ي،روش انتخاب محل کارآموز

 یابیو روش ارزش يکارآموز
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

نمره در اختیار استاد کارآموزي بر اساس کیفیت گذراندن کارآموزي،  12هاي مربوطه،ارزشیابی درس کارآموزي بر اساس فرم

ات کارآموزي و کیفیت گذراندن کارآموزي در صنعت بر اساس فرم رنمره بر اساس مقر 8و  گزارش کارآموزي و مصاحبه

 .باشدمیمربوطه در اختیار سرپرست کارآموزي 
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 معادالت دیفرانسیل درس -3-39

 پایه نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 کسب مهارت الزم در حل معادالت دیفرانسیل هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 1 3 آشنایی با معادالت دیفرانسیل و تعاریف مقدماتی آن 1

 1 6 معادله دیفرانسیل مرتبه اول جداشدنی و همگن 2

 1 3 فرانسیل کاملعامل انتگرال ساز و معادله دی 3

 1 6 ریکاتی معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول و برنولی و 4

 

5 

مسیرهاي قائم و پوش )کاربردهاي هندسی و فیزیکی معادالت دیفرانسیل مرتبه اول 

 و ...( هایمنحن
6 1 

 1 3 با ضرایب ثابت همگن و باالترمعادالت دیفرانسیل خطی مرتبه دوم  6

7 
و روش تغییر پارامترها براي حل معادالت دیفرانسیل مراتب باالتر با  روش ضرایب نامعین

 ضرایب ثابت ناهمگن
6 1 

 1 9 هاآنتبدیالت الپالس و حل معادالت دیفرانسیل به کمک  8

9 
کاربردهاي فیزیکی معادالت دیفرانسیل مراتب باالتر و آشنایی با دستگاه معادالت دیفرانسیل 

 روش حذفی–
6 1 

 1 48 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 دارا باشد. را لیفرانسیدحل معادالت  ییدرس، توانا نیا يریدانشجو پس از فراگ رودیانتظار م

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1392 علمی و فنی اکبر عالم زادهعلی بویس .ايویلیام  معادالت دیفرانسیل مقدماتی

 1396 آزاده - مسعود نیکوکار معادالت دیفرانسیل

و کاربرد  لیفرانسیدمعادالت 

 هاآن
 جرج ف. سیمونز

 -علی اکبر بابایی

 ابوالقاسم میامئی
 1397 نشر دانشگاهی

 

 

 عملی نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

دروس ریاضی در دوره کاردانی حداقل  مدرس این درس باید حداقل کارشناسی ارشد ریاضی باشد و داراي سابقه تدریس

 سال را دارا باشد. 3به مدت 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 جلسه( باشد. 3و ویدئو پروژکتور )براي حداقل  وایت بردباشد و داراي  4×5ابعاد  حداقلکالس داراي 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان.ارائه تعاریف و مثال
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترممیانو  ترمپایانهاي تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون
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 محاسبات عددي درس -3-41

 پایه نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 هاآنو محاسبات تقریبی  غیرخطیکسب مهارت الزم در حل معادالت  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 1 3 مقادیر تابع بنديجدولرسم منحنی و  هايروشبه  غیرخطیحل معادالت خطاها و  1

 1 3 و نابجایی دوبخشی هايروشبا دقت مطلوب به  هاریشهتعیین  2

 1 3 نقطه ثابت()روش تکرار ساده  3

 1 3 نیوتن و وتري هايروشبه  هاریشهمرتبه همگرایی یک دنباله و تعیین  4

5 
الگرانژ، تفاضالت تقسیم شده و تفاضالت متناهی و  ايدجملهچنبه کمک  یابیدرون

 معکوس یابیدرون
6 1 

 1 6 ، سیمپسون و نقطه میانی و رامبرگايذوزنقهقاعده  -عددي گیريانتگرالو  گیريمشتق 6

 1 5 کوتا-روش بسط تیلور، اویلر و رونگه -حل عددي معادالت دیفرانسیل 7

 1 3 معادالت خطی هايدستگاهحل  8

 1 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
و  یابیروندو  غیرخطیرود دانشجو پس از فراگیري این درس، توانایی محاسبات مربوط به حل تقریبی معادالت انتظار می

 را دارا باشد. هادستگاهو حل  هاآن گیريانتگرال

 

 ی و خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارس -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 - اسماعیل بابلیان، خسرو مالک نژاد محاسبات عددي
خسرو مالک نژاد، 

 انیبابل لیاسماع
1366 

 1398 گسترش علوم پایه - مسعود نیکوکار، محمد تقی درویشی محاسبات عددي

 محاسبات عددي
غالمرضا رحیم لو، علی ، وحید صدري

 ح پوراکبر فتا
 1397 ايدانشگاه فنی و حرفه -

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

دروس ریاضی در دوره کاردانی  مدرس این درس باید داراي حداقل کارشناسی ارشد ریاضی باشد و داراي سابقه تدریس

 سال را دارا باشد. 3حداقل به مدت 

 

 تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمساحت، 

 جلسه( باشد. 3و ویدئو پروژکتور )براي حداقل  وایت بردباشد و داراي  4×5ابعاد  حداقلکالس داراي 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان.ارائه تعاریف و مثال
 

 ارزشیابی درس روش سنجش و

 ترممیانو  ترمپایانهاي تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون
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 ریاضی مهندسی درس -3-41

 پایه نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

رانسیل حل معادالت دیف اهیم مشتق و انتگرال توابع مختلط، تبدیالت فوریه،دانشجو پس از پایان درس با مف هدف کلی درس:

 .شودمیو معادالت گرما و الپالس و موج آشنا  با مشتقات جزئی

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 هانگاشت و اعداد مختلط و توابع مختلط 1

 - 6 هامانده وابع مختلط و قضیه حسابانتگرال ت مشتق و 2

 - 6 فوریه و انتگرال فوریه سري 3

 - 2 تبدیالت فوریه 4

 - 2 (pde) معادالت دیفرانسیل با مشتقات نسبی 5

 - 4 رتعشنخ م مسئله وجداسازي متغیرها حل معادله دیفرانسیل با مشتقات نسبی به کمک  6

 - 4 معادله گرما و معادله الپالس 7

 - 6 معادله موج یک متغیره و معادله موج دو متغیره 8

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
توانایی محاسبات مربوط به حل معادالت دیفرانسیل با مشتقات نسبی را  دانشجو پس از فراگیري این درس، رودمیانتظار 

 .داشته باشد

 

 بع فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه من -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 دالفک - دکتر عبداهلل شیدفر ریاضیات مهندسی
1386 

 چاپ دوازدهم

 ریاضی مهندسی

محمد رضا -مسعود نیکوکار

 -حسین دانشمند -عزیزي

 هادي محمدي زرندینی

- 
نشر گسترش علوم 

 پایه

1398 

 چاپ چهارم

ریاضیات مهندسی 

 پیشرفته
 وین کرویت سیگار

 -سجاد آذر استمال

هادي  -مهاجري عطااهلل

 قسمتی

فن  اطهران، آشینا،

 آذر

1397 

 چاپ چهارم

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 کاربردي و محض و ...()دکتري و کارشناسی ارشد رشته ریاضی 

 

 ز درسمساحت، تجهیزات و وسایل موردنیا

 دانشجو 35-41کالس با تمام امکانات آموزشی در حد 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و تمرین و تکرار ايمباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمپایانو  ترممیان هايآزمونو  هاتمرینتکالیف کالسی، حل 
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 هاپیوست
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 پیوست یک
 مکانیک خودرو ياحرفه یمهندستجهیزات استاندارد موردنیاز دوره کارشناسی ناپیوسته 

 ايتجهیزات نیمه سرمایه ايتجهیزات سرمایه ردیف

 کارگاه مکانیک خودرو

 معیوب هايمهره وتجهیزات بازنمودن پیچ  جک چهارستون 1

 آچار شمع جک دوستون 2

 اهرم )تایلیور( جک قیچی 3

 آچار چرخ ...و دندهجعبهتند تعمیرات موتور، اس 4

 پتک کمپرسور باد 5
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 کنجمعرینگ صندلی کارگاهی 16
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 موتورروغنآچار فیلتر  خودرو هیبریدي هايسیستمتابلوي آموزشی  18

 جمع کن فنر خودرو خودرو برقی هايسیستمتابلوي آموزشی  19

 کشپولی مخصوص تجهیزات خودرو هیبریدي ابزار 21

 بلبرینگ کش مخصوص خودرو برقی ابزار 21

 رینگی سرآچار دو  خودرو سواري یابعیب 22

 آچار یکسر تخت یکسر رینگی یبنزین خودروهايآنالیز دود  23

 آچار فرم باالنس چرخ 24

 کنپرچتجهیزات لوله  باالنس درجا 25

 ینیوماتیکآچار  الستیک درآر خودروهاي سواري 26

 انبردست تخلیه روغن دارپایهظرف  27

 باریکدم دستگاه تزریق واسکازین )روغن دنده( 28

 چینسیم گریس پمپ 29

 ايدرجه گشتاورسنج غنساکشن رو دستگاه 31

 رکمترت دستگاه تعویض مایع ترمز 31
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 تورک متر مشتی دستگاه تعویض روغن هیدرولیک فرمان 32

33 
 نکخ مدارو شستشوي  کنندهخنکدستگاه تعویض مایع 

 کاري موتور
 انبردستی کابل شو

 متريمیلیجعبه بکس  دستگاه شستشوي موتور 34

 چیجعبه بکس این پایه دو مرغک 35

 گوشششآچار آلن  کنندهتثبیتخرک  36

 چکش فلزي انژکتور بنزینی شستشويدستگاه تست و  37

 چکش الستیکی دستگاه نشتی سنج سیستم خنک کاري موتور 38

 مترمولتی شارژ و تستر باتري 39

 پیچ گشتی تستر شمع خودرو 41

 پیچ گشتی مشتی هاي خودروتنظیم نور چراغ 41

 آچار تخت تیصنع سشوار 42

 رینگی سرآچار دو  سنگ سنباده رومیزي 43

 آچار یکسر تخت یکسر رینگی کپسول اطفاء حریق 44

 قلم فلزي تجهیزات جوش برق 45

 دستگاه پرچ دستی درآر جک موتور 46

 جعبه حمل ابزار، دستی جک گیربکس درآر 47

 فرچه سیمی جک چنگکی 48
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 شابر نیروسنج فنر 53

 جعبه بکس آلن خور روفتابلو آموزشی سان 54

 سوهان فلزکاري سقف جمع شونده آموزشیتابلو  55

56 
تابلو آموزشی سیستم کنترل الکترونیکی پایداري و شیب 

 روي
 ان دستیروغند

 دستگاه شارژ باتري خودرو برقی و هیبریدي پالگ این 57
یا کمربند بلند نمودن قطعات  بکسلسیمزنجیر یا 

 سنگین

 مته ماکت آموزشی سیستم انتقال قدرت اتوماتیک 58
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 آچارفرانسه سازي لیزري محورهمدستگاه  63
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 آچار لوله گیر )شالقی( ابزار شاسی کشی 64

 فیلر ابزار مخصوص تعمیر شاسی 65

 فلزي سنجزاویه ابزار بررسی رنگ خودرو 66
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 هاسایر کارگاه

 فلومتر دستگاه جوش گاز 1

 برش ورق دستی هايقیچی دستگاه جوش برق ساده 2

 قیچی گیوتین MIGدستگاه جوش  3

 سازيمدلقالب  دستگاه برش پالسما 4

  ورق فلزي کاريصافبزار مخصوص ا 5

  فورمینگدرودستگاه هی 6

  سازيمدلابزار مخصوص  7

  ايبوتهکوره  8

  کوره القایی 9
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  ماشین تراش ساده 11

  CNCماشین تراش  12

 هاسایر آزمایشگاه

  کیت آزمایش فشار هیدرواستایتک و مرکز فشار 1

  ریه برنولینظ کیت آزمایش 2

  هاکیت آزمایش افت انرژي در وصاله 3

  هالولهافت انرژي در  کیت آزمایش 4

  اثر برخورد جت آب کیت آزمایش 5

  جریان داخل یک اریفیس کیت آزمایش 6

  کیت آزمایش آزبورن رینولدز 7

  هاي اجباري و آزادکیت آزمایش گردابه 8

  اجریان بر روي سرریزه کیت آزمایش 9

11 
ي و سر -مشخصات پمپ ها )پمپ کیت آزمایش

 سانتریفیوژ(- موازي

 

  کاویتاسیون کیت آزمایش 11

  باد تونل کیت آزمایش 12

  گازها یدب گیرياندازه یشآزماکیت  13

  کیت آزمایش فشار هیدرواستایتک و مرکز فشار 14

  کیت آزمایش کشش 15

  کیت آزمایش فشار 16

  پیچش کیت آزمایش 17

  کیت آزمایش برش 18

  کیت آزمایش خمش 19

  زیخ شیآزماکیت  21
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  کیت آزمایش کمانش 21

  کیت آزمایش فنر 22

  کیت آزمایش ضربه 23

  کیت آزمایش سختی 24

  کیت آزمایش خستگی 25

  کیت آزمایش خزش 26

  کیت آزمایش مقاومت در برابر سایش 27

  هاسنجکرنشکیت آزمایش استفاده از  28

  ارتعاشات آنالیزتجهیزات  29

  تجهیزات بررسی ترموگرافی 31

  تجهیزات بررسی اکوستیک امیشن 31

 سایت رایانه

1 

رایانه با قابلیت کار با  15سایت مجهز به حداقل 

تخصصی مکانیک  و تحلیلی مکانیک افزارهاينرم

نت و جی تی پاور و متلب و ئخودرو مانند انسیس فلو

... 
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 وست دوپی
 مکانیک خودرواي مهندسی حرفهنیروي انسانی استاندارد موردنیاز دوره کارشناسی ناپیوسته 

ف
ردی

 

عنوان مدرک 

 تحصیلی

سابقه  دوره

تدریس 

و تجربه 

 کاري

 دروس مجاز به تدریس
 کارشناسی

کارشناسی 

 ارشد
 دکترا

1 

مکانیک مهندسی 

خودرو )تمامی 

 (هایشگرا

 تمام دروس تخصصی سال 5 ■ ■ 

2 

 مهندسی خودرو

گرایش قواي 

 محرکه خودرو

 ■ ■  

 سازيیهو شب یستونیپ يموتورها یطراح

 ترمودینامیک -ايیانهرا

تمام دروس اصلی و تخصصی مهندسی 

تجربه کار عملی در آن  شرطبهخودرو )

 حوزه(

3 

 مهندسی خودرو

گرایش 

 هايسیستم

 دینامیکی خودرو

 ■ ■  

 -ینماش دینامیک -ارتعاشات -ینامیکد

و کنترل و  یتهدا هايیستمس یطراح

 ايیانهرا سازيیهشب

4 
مکانیک مهندسی 

 طراحی کاربردي
 سال 5 ■ ■ 

 -دینامیک -طراحی اجزا -2مقاومت مصالح 

 دینامیک ماشین -کنترل-ارتعاشات

تخصصی مهندسی خودرو  تمام دروس

 ه(تجربه کار عملی در آن حوز شرطبه)

5 
مکانیک مهندسی 

 تبدیل انرژي-
 سال 5 ■ ■ 

انتقال  -2ترمودینامیک  -2مکانیک سیاالت 

 حرارت

تخصصی مهندسی خودرو  تمام دروس

 تجربه کار عملی در آن حوزه( شرطبه)

6 

مهندسی 

ساخت -مکانیک

 و تولید

 ■ ■  

 -قطعات خودرو یدساخت و تول يهاروش

 قطعات یدساخت و تول يهاکارگاه روش

ساخت و  يهاروش کارگاه -1خودرو 

 2قطعات خودرو  یدتول

7 
مهندسی 

 مواد -متالوژي
 کاربرد مصالح مهندسی در خودرو سال 5 ■ ■ 

8 

مهندسی ساخت 

-و تولید

 جوشکاري

 سال 2 ■ ■ 
قطعات  یدساخت و تول يهاکارگاه روش

 1خودرو 

 


